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Anotace 

Diplomová práce se věnuje problematice autority učitele a jejího vnímání žáky 1. stupně 

základní školy. Cílem diplomové práce je popsat rozdíly ve vnímání autority učitele u 

žáků 1. stupně vybrané základní školy a vyvodit doporučení pro učitele 1. stupně 

základní školy pro efektivní práci s vlastní autoritou ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o pojetí 

autority, jeho historickém vývoji a dále je zacílena na žáka a učitele. Praktická část je 

zaměřena na zjištění rozdílů ve vnímání autority učitele žáky prvního a pátého ročníku 

vybrané základní školy. Ve výzkumném šetření byl využit strukturovaný rozhovor a 

pozorování. Výsledky potvrzují rozdíly ve vnímání autority učitele žáky mladšího a 

středního školního věku ve vztahu k jejich obecnému psychosociálnímu vývoji. 
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Annotation 

This thesis deals with the issue of authority and its perception by primary school pupils. 

The aim of the thesis is to describe the differences in the perception of teacher's 

authority by pupils in chosen primary school and make recommendations for primary 

school teachers to work effectively with their own authority in the educational process. 

The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals 

with the concept of authority, its historical development and is aimed at relations of 

both parties – pupils and teachers. The practical part of the thesis focuses on the 

differences in perception of authority by pupils in their first and fifth year at primary 

school. To obtain desired results, structured interview and observations were used. The 

results confirm differences between perception of teacher’s authority by pupils of young 

school age and middle school age according to their general psychosocial development. 
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Úvod 

„Jednat autoritářsky je ten nejjistější způsob, jak všechnu autoritu ztratit.“ 

(R. Sabatier) 

„Tam, kde chybí autorita, se společenství rozpadá a nastává chaos.“ 

(H. Arendt) 

 

Lidský život je složitá cesta od úplné závislosti narozeného dítěte k nezávislosti 

dospělého svobodného jedince. Každý jedinec se musí nejen naučit bojovat za svá 

práva, ale také naučit se umět ctít práva druhých. Přes nekonečnou flexibilitu lidské 

psychiky jedinec vždy hledá pevný bod, který by mu pomohl správně řešit nové situace. 

Tímto bodem jsou pro něj nejčastěji lidé, kterých si váží a kterým věří. O takových 

lidech hovoříme jako o autoritě. Protože vůči skutečné autoritě pociťuje jedinec respekt 

a úctu. 

Hlavním důvodem vzniku této diplomové práce je přiblížit čtenáři pojem 

autorita v pedagogickém kontextu a s pomocí odborné literatury vymezit pojetí formální 

a neformální autority učitele, způsoby, jakými lze autoritu získat, ale i ztratit, prvky 

lidské osobnosti a další faktory, které mají vliv na vnímání autority učitele u žáků. 

Cílem práce je popsat subjektivní pohled žáků na autoritu učitele a zjistit zda 

(případně jak) se liší vnímání autority učitele u žáků prvního a pátého ročníku základní 

školy. Ze zjištěných výsledků pak budou dále vyvozena doporučení pro konkrétní 

učitele, jak pracovat se svojí autoritou. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budeme 

vycházet z odborné literatury. První kapitola je zaměřena na pojetí autority, objasnění 

jednotlivých druhů autority a vymezení autority v pedagogickém kontextu. V kapitole 

druhé se seznámíme s žákem, především s jeho vývojovými specifiky a s vlivem 

vrstevnické skupiny na vnímání autority. Kapitola třetí je zaměřena na učitele, jeho 

postavení v historickém kontextu, na zásady a předpoklady pro výkon pedagogické 

profese a zdroje jeho autority. 

Praktická část se zabývá výzkumným šetřením, realizovaným na vybrané 

základní škole. Výzkumné šetření bude vedeno formou rozhovoru a pozorování. Cílem 

výzkumného šetření je zjistit rozdíly ve vnímání autority učitele žáky prvního a pátého 

ročníku základní školy a vyvození doporučení pro učitele pro práci s vlastní autoritou. 



13 

Výsledky výzkumného šetření mohou pomoci i začínajícím učitelům při budování jejich 

vlastní autority a zkušeným učitelům pro efektivní práci s vlastní autoritou. 
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1 Autorita 

Autorita je obecně užívaný pojem velmi nejednoznačného obsahu. Prakticky každý si 

tento termín nějakým způsobem vykládá, díky čemuž dochází k jeho významovým 

posunům a odlišnostem. Častým nedostatkem terminologie pocházející z oboru věd o 

člověku je právě jejich rozšířenost mezi širokou veřejností, která je svým pojímáním 

mění. Z tohoto důvodu je první kapitola diplomové práce věnována vymezení pojmu 

autorita. 

 

1.1 Vymezení a interpretace pojmu 

Autorita je pojem komplikovaný, jeho užívání je často nepřesné a někdy i zkreslené. 

Vališová (1999, s. 69) popisuje autoritu jako „sociální vztah mezi lidmi, kteří jsou 

z nějakého důvodu nositeli vážnosti, respektu a úcty, a mezi těmi, kteří jim vážnost 

osvědčují, respekt a úctu projevují.“ Protože se nositelé autority těší u druhých vážnosti, 

účinně ovlivňují chování těch, kteří autoritu respektují. „Autorita se pak může jevit jako 

osobní vlastnost těch, kteří autoritou disponují.“ (tamtéž) 

Průcha (2002, s. 23) ztotožňuje autoritu s legitimní mocí. Tu chápe jako moc 

uplatňovanou „v souladu s hodnotami těch, kdo jsou ovládáni, jim přijatelnou formou, 

která si získala jejich souhlas.“ Ottův slovník naučný (1889, s. 1084) chápe autoritu 

jako mocnost, v přeneseném smyslu osobu, „ke které nejvyšší vážnost chováme a jí se 

tedy bezděky podvolujeme. Vážnost, ano úcta jest právě charakteristickou známkou naší 

představy o autoritě.“ 

Výše uvedená vymezení pojmu autorita shodně uvádějí, že se jedná o vztah mezi 

osobami, které autoritu uplatňují, a těmi, kteří se autoritou řídí (uznávají ji). To nás vede 

k otázce povahy takového vztahu. Z etymologického hlediska můžeme vycházet 

z latinského auctoritas (podpora, záruka, jistota, spolehlivost, hodnověrnost), resp. 

auctur (napomahatel, podpůrce, vzor, příklad, předchůdce). Základem obou slov je 

sloveso augó (podporovat v růstu, zvětšovat, rozmnožovat, zvelebovat, obohatit, 

obdařit). (Vališová, Kasíková, a kol. 2007, s. 394) Je patrné, že z jazykovědného 

hlediska je autorita vztahem podpůrným, rozvíjejícím a inspirujícím, resp. osobou, která 

nabízí podporu, umožňuje růst a je respektovaným vzorem. 

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že pojem autorita má své kořeny ve 

středověku. Pro středověkého člověka byla autorita složkou nejzralejšího života 
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(Guardini 1992). Středověk chápal autoritu jako všudypřítomnou a zároveň přirozenou 

skutečnost. Středověkému člověku, jehož život byl prostoupen přítomností autority, 

plně náležela schopnost „omezení se“, která postupem času začala ztrácet na síle a 

významu. Autorita se začala stávat něčím, co je možné zavést, získat nebo naopak 

pozbýt, něčím, čím se dá disponovat, ale přestávala být něčím, co vycházelo 

z přirozenosti. 

V padesátých letech 20. století, především v oblasti pedagogické, vyvstal problém 

vztahu svobody a autority ve výchově. V následujícím desetiletí se objevily radikální 

teorie, které odmítaly přítomnost autority ve výchovných procesech, ať už se jednalo o 

rodinu či školu (ta byla v té době mnohdy považována za nátlakovou instituci). V těchto 

letech se kritika proti autoritě vyhrotila a prosadily se snahy osvobodit se od ní. Zásadní 

námitkou oponentů autority byla především absence svobody a potlačování 

individuality jedince. Reakcí na tuto situaci byl vznik alternativních výchovných 

koncepcí, jejichž podstata směřovala až k antipedagogice. Jejich cílem bylo radikálně 

změnit vztah dítěte a vychovatele (učitele, rodiče). Představitelům těchto koncepcí šlo o 

to, aby tento vztah byl respektující a zachovával určitou rovnost obou partnerů. 

(Skalková in Vališová, a kol. 1999) 

Ve stejném období do vývoje pojetí autority zasáhli představitelé humanistické 

psychologie (např. A. H. Maslow, C. R. Rogers). Maslow kladl důraz na podporu 

vlastní iniciativy dítěte, kreativitu, seberozvoj a seberealizaci. Podle něj má dobrá 

výchova pomáhat dítěti rozvíjet se a neměla by autoritářsky zasahovat. Rogersova 

koncepce je charakterizována výrazným zájmem o osobní svobodu dítěte, již chápe jako 

něco, co je nezávislé na vnějším světě. Snažil se osvobodit žáky citově, zbavit je strachu 

z autority, která může potlačit jejich vývoj a přirozenou komunikaci. Jakýkoli nátlak 

učitele či školy považoval za deformující. (Skalková in Vališová, a kol. 1999) 

70. léta 20. století můžeme označit za období krize autority. Vliv humanistické 

psychologie na pedagogické myšlení byl značný. Ovšem stejně tak, jak byly její 

myšlenky na jedné straně nadšeně přijímány, na straně druhé byly podrobovány tvrdé 

kritice. Kritikové zdůrazňovali, že nelze každé výchovné působení učitele zaměňovat 

s nátlakem či direktivní pozicí. Poukazovali na to, že edukaci lze realizovat, aniž by byl 

žák frustrován nebo mu byla zamezena možnost vlastního projevu. Dle jejich názoru 

pomáhá učitel žákům včleňovat se do lidské kultury, ale nedělá to pro ně, nýbrž 

společně s nimi, čímž směřuje k jejich sebevýchově. (Skalková in Vališová, a kol. 1999) 
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Jedním z oponentů humanistické kritiky autority jako nástroje moci je                 

H. Arendtová (1994, s. 114), která spojuje problém autority ve výchově s krizí autority 

ve společnosti obecně. Za prvé zbavuje autoritu neoprávněné nálepky nátlakové síly: 

„Autorita vždy vyžaduje poslušnost, a proto se obvykle omylem považuje za určitou 

formu moci a násilí. Autorita však použití násilí a vnějších donucovacích prostředků 

vylučuje. Síly se používá až tam, kde autorita nefunguje, kde již selhala.“ Za druhé 

odmítá vidět výchovu jako donucovací prostředek: „Děti nemohou odvrhnout 

výchovnou autoritu, jako by byly v postavení menšiny utlačované většinou dospělých, i 

když se o tak absurdní chápání výchovné situace – situace utiskované menšiny, kterou je 

třeba osvobodit – moderní výchovná praxe skutečně pokoušela. Autoritu zavrhli dospělí, 

a to může znamenat jediné: dospělí odmítli převzít odpovědnost za svět, do něhož 

přivedli své děti.“ (tamtéž) 

Krize autority přetrvává dodnes. Mnohé současné vědecké úvahy mají často 

společnou jednu věc, a tou je odmítání autority. Autorita je vnímána jako něco 

hanlivého, je spojována s manipulativním jednáním, mocí či nátlakem. Krize autority ve 

výchově a vzdělávání velice úzce souvisí s krizí tradice, tedy krizí našeho vztahu 

k minulosti. 

Ze sociologického hlediska soudobé problematizování pojetí autority souvisí 

s výstupy sociologických studií, které se zabývaly vztahem autority a moci, autority a 

vlády a autority a sociálního tlaku. Zatímco v menších sociálních skupinách (např. 

školní třída apod.) zůstaly podmínky pro existenci přirozené autority zachovány, ve 

větších společenských skupinách se dramaticky změnily. Společnost se postupně 

rozvrstvila způsobem, který si vyžádal vznik určitých forem mocenských organizací, 

např. vlád, které usilují uzákonit svou moc a vydávat ji za autoritu. (Arendtová 1994) 

Problematickému pojetí autority také napomáhá poměrně častý omyl řady laiků, 

kteří ztotožňují autoritu s autoritářskou osobností. Zatímco autorita staví ve výchově na 

demokratickém a partnerském přístupu (tzn. nepovyšuje se, nevyhrožuje, nezesměšňuje, 

ale důsledně vede, usměrňuje, a pokud trestá, pak s citem a rozumem), autoritářská 

osobnost jedná z pozice moci (tzn. povyšuje se, vnucuje svou vůli druhým, nepřijímá 

odlišnost a velmi přísně trestá jakýkoli prohřešek vůči pravidlům, která druhým 

stanovila). (Vališová, a kol. 1999) 
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1.2 Druhy autorit 

Vališová a Šubrt (2004, s. 30) člení autoritu dle následujících kritérií: 

1. genetické kritérium – zahrnuje autoritu přirozenou a utvářenou, 

2. sociální kritérium 

 dle sociálního statutu – autorita osobní, poziční, funkční, 

 dle důsledků v chování sociálního okolí – autorita skutečná, zdánlivá, 

 dle prestiže – autorita formální, neformální, 

3. hledisko „nositele“ ve vývoji dějinném – autorita rodičovská, silnějších, starších, 

panovníků, úřední, náboženská, vědecká atd. 

 

Autorita úzce souvisí se svými zdroji. Nutné je vědět, jaké druhy autority jsou, 

abychom mohli poznat zdroje těchto autorit a naopak. Tato znalost nám pomůže se 

v autoritách orientovat (Vališová, Šubrt 2004): 

1. Formální autorita – jedná se o autoritu, která vychází z postavení, funkce a to 

bez ohledu na osobnostní vlastnosti nositele autority. Souvisí tedy s oficiálním 

postavením autoritativního jedince ve společnosti. Tato autorita je většinou 

úřední a je dána zákonem nebo smlouvou. Nositele této autority můžeme 

většinou rozeznat na první pohled podle jeho oblečení, způsobu vystupování, 

titulu apod. 

Při aplikaci na pedagogické prostředí je zřejmé, že pedagog je představitel 

formální autority a žáci jsou ti, kteří se této autoritě podřizují, resp. by se měli 

podřídit. 

2. Neformální autorita – je založena na mravních a osobnostních kvalitách jedince 

a není spojena s oficiálním postavením nebo funkcí. Vyplývá ze svobodného 

uznání odborných a osobnostních kvalit a z přirozeně pozitivního hodnocení 

jejího nositele. 

Chceme-li neformální autoritu vztáhnout k profesi učitele, je nutné uvést, že je 

charakterizována vztahem učitele s žáky, vlastnostmi a jednáním učitele a žáků a 

prostředím, ve kterém se jejich vztah odehrává. 

3. Autorita přirozená – je založena na osobnostních rysech, profesních 

dovednostech, může být ovlivněna individuálními dispozicemi a plyne ze 
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spontánnosti. Jedinec s přirozenou autoritou je obklopen lidmi, kteří ho obdivují, 

snaží se získat jeho pozornost. 

Pro učitele je přirozená autorita obrovskou výhodou (až nezbytností) a účelně 

doplňuje formální autoritu, která vyplývá z pozice učitele. Právě díky přirozené 

autoritě se učiteli mnohem snáze daří navodit příjemné třídní klima, udržet 

kázeň svých žáků a získat žáky ke spolupráci. 

4. Autorita získaná – je postavena na a čerpá z autority přirozené, kterou 

zdokonaluje, upravuje nebo omezuje. Podílí se na ní výchova a osobité 

cílevědomé úsilí. Postupně směřuje do určitého individuálního stylu jednání 

jedince. 

5. Autorita skutečná – jedná se o takovou autoritu, která je opravdová, trvalá a 

vyznačuje se soudržností těch, kteří autoritu uznávají. Soudržnost se vyskytuje i 

v krizových situacích. 

6. Autorita zdánlivá – se projevuje především nedůvěrou, neochotou 

spolupracovat. Nositeli zdánlivé autority mnohdy nepomůže ani přítomnost 

symbolů uznání a velmi obtížně se v krizové situaci může spolehnout na oporu a 

uznání. 

7. Autorita osobní – pramení z individuálních vlastností, dovedností a schopností 

jedince a představuje přirozený vliv. Jak už sám název naznačuje, jedinec 

disponující osobní autoritou vkládá do sociálních situací svou osobnost. 

8. Autorita poziční – jedná se o míru vlivu, kterou jedinec získává díky své pozici a 

svému postavení. Jde o stupeň vlivu, který je oficiální a úředně předaný. 

9. Autorita funkční – představuje funkční vliv, který vyplývá z plnění a kvality 

úkonů souvisejících s určitou sociální rolí nebo funkcí. Jedinec ji získá, jestliže 

ostatní naplňují jeho očekávání. 

10. Autorita statutární – její vliv je dán významem, stupněm nebo zařazením 

jedince v sociální skupině nebo v hierarchii určité instituce. Často bývá 

nazývána formální a poziční autoritou. Jedinec ji získá automaticky s přidělením 

funkce. 

11. Autorita charizmatická – vyplývá z osobnosti jedince, z jeho vzhledu, jím 

vyzařované energie, postoje, který zaujímá, zdravého sebevědomí, 

komunikačních dovedností, laskavosti a taktu. Je podmíněna vřelým vztahem 

k lidem, přirozeným, uvolněným a vytříbeným vystupováním. Jedinec se může 
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stát silnou osobností, pokud dokáže přijmout nové myšlenky, názory a postoje a 

dokáže-li být otevřený a citlivý. 

12. Autorita odborná – vyplývá z odborných a profesních znalostí a dovedností. 

Čím větším profesionálem jedinec ve svém oboru je, tím více ho ostatní uznávají 

a respektují. 

13. Autorita morální – je dána upřímným vztahem k sobě i k druhým lidem. Morální 

autoritu mají ti, kteří jednají poctivě, odpovědně a s porozuměním. Naopak ti, 

kteří podvádějí, lžou a využívají druhé, morální autoritu ztrácejí. 

 

1.3 Autorita v pedagogickém kontextu 

Vymezení autority podle Ottova slovníku naučného, které je uvedeno výše, považuji za 

výstižné a nadčasové. Ačkoliv Jan Otto (1889, s. 1084) vymezuje pojem na obecné 

rovině, směřuje zároveň k rovině přirozeně výchovné: „Vážnost, ano úcta jest právě 

charakteristickou známkou naší představy o autoritě. Tak jsou autoritami otec, učitel, 

kněz, odborník ve svém oboru, spisovatel, učenec, vůdce, vladař, Bůh, ale i osoby 

hromadné: spolek jakožto strana, zastupitelstvo politické (sněm), národ, církev, 

společnost lidská.“ V souladu s moderním pojetím Otto nesměšuje termíny autorita a 

autoritářství. „Obyčejně se míní, že mezi autoritou a osobní samostatností stává nutně 

spor, což jest omyl. Samostatná mysl, rozum zralý a osvícený pochopuje autoritu, její 

nezbytnost ve společnosti i psychologický podklad její v člověku, a že jednotlivý věhlas 

neobejde se bez autority na žádném poli, ani na vědeckém. (…) bez ní by nebylo 

možným ani vychování, ani vedení plemene, aniž rodina a státní život.“ (tamtéž) 

Podobně Vališová a Šubrt (2004) k této problematice uvádějí, že výchova se bez 

autority nedá realizovat. Ve společnosti je autorita velmi důležitá, má specifickou 

funkci, význam a velmi úzce souvisí s kázní (ve smyslu vnitřním i vnějším). V současné 

době jsou diskuse na téma svoboda, odpovědnost, kázeň, sebeovládání, autorita a 

morálka stále častější. Velkým omylem současné doby je, že společnost mnohdy chápe 

autoritu jako protiklad svobody. 

Jak je uvedeno výše, bez autority nelze úspěšně vést, řídit, vychovávat, vzdělávat, 

vykonávat funkci vedoucího. Skutečná a uznávaná autorita nebývá člověku dána, musí 

ji získat a je to cesta velmi složitá, která souvisí s mnoha předpoklady – jak vrozenými, 

tak sociálními. Vališová (in Vališová, Kasíková, a kol. 2007, s. 401) uvádí, že 

„v některých krajních pohledech je autorita spatřována jako něco, co již do výchovy 
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nepatří,“ ale také dodává, že „výchovná praxe opakovaně ukazuje, že škola i rodina bez 

autority a smysluplného režimu neplní účel, ztrácí svou hodnotu, pevnost, jistotu a 

základní funkce.“ (tamtéž) 

Z výše uvedeného vyplývá, že být nositelem autority neznamená v první řadě 

nadřazenost učitele nad žákem, ale naopak značnou odpovědnost za vývoj žákova 

postoje k autoritám obecně. Pedagog je mnohdy první formální autoritou, se kterou se 

dítě v životě setkává. Právě tento klíčový vztah pak konstituuje jeho další vnímání 

autorit. 

Kalhous (in Kalhous, Obst, a kol. 2002, s. 398) vysvětluje pojem autorita přímo 

z pohledu pedagogického: „Autorita znamená dobrovolné podřízení pravomoci učitele 

ze strany žáka, rodiče a veřejnosti. Uznání pravomoci může být založeno na respektu 

k osobě konkrétního učitele (neformální autorita) nebo na respektu k roli, kterou ho 

společnost pověřila (formální autorita).“ Na tomto místě bych ráda zdůraznila slovní 

spojení „dobrovolné podřízení“. Ne vždy se autorita spojuje právě s pojmem 

dobrovolnosti. Velmi často je mylně spojována s mocí, vlivem, nařízeným respektem a 

nadvládou. 

Stěžejní myšlenkou pro tuto práci je legitimnost a nezbytnost propojení autority a 

svobodné osobnosti. Toto spojení je zásadní pro zdravý vývoj demokratické 

společnosti, jejíž občané znají a přijímají svá práva i své povinnosti a respektují psané i 

nepsané společenské normy. Toto uvědomění, které práce aplikuje na prostředí školy, 

musí prostupovat celou společností, není tedy výlučně záležitostí školního prostředí, ale 

i rodiny a dalších společenských skupin. 
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2 Žák 

V předchozí kapitole jsme uvedli, že autorita je vztah mezi osobami, které jsou nositeli 

autority (v našem případě se jedná o učitele) a osobami, které autoritu přijímají 

(v našem případě se jedná o žáky). Vzhledem k tomu, že jde o hlavní aktéry tohoto 

vztahu, je nutné, abychom se detailněji věnovali každému z nich. Z tohoto důvodu 

budou tato a následující kapitola věnovány právě jim. 

V této kapitole se budeme zabývat žákem, přesněji jeho vývojem v předškolním a 

mladším školním věku. Pro obě tato období jsou dána určitá specifika, která úzce 

souvisejí s pojetím a vnímáním autority. Jednotlivá období rozpracováváme 

v následujících podkapitolách. 

 

2.1 Předškolní věk 

Předškolní věk je vymezen 3 až 6 lety věku dítěte. Jedná se o období, kdy je dítě plné 

energie, nadšení a zvídavosti. Ve všech aktivitách, které děti v tomto období dělají, se 

projevuje jejich kreativita a představivost. Typické pro toto období je, že děti jsou 

přesvědčeny o pravdivosti svých názorů, touží po vlastní nezávislosti, ale přitom se 

potřebují neustále ujišťovat o tom, že za nimi stojí dospělí, kteří jim pomohou, podpoří 

je či zachrání, pokud to bude potřeba. Období vzdoru, které vrcholí kolem třetího roku 

věku, pomalu odeznívá. Pro toto období jsou specifické konflikty s dospělými, které 

později ustupují. Děti většinou ochotně poslouchají pokyny a požadavky dospělých a 

plní svěřené úkoly. Co se týče vrstevníků, dítě se v tomto období rádo věnuje 

kolektivním činnostem, ale bližší přátelství uzavírá většinou s jedním dítětem. Přestože 

je dítě již schopno navázat užší kontakt s vrstevníky, je pro něj dospělý stále tou 

nejdůležitější osobou, na kterou se může vždy spolehnout. Dospělý je pro dítě 

odpovědným subjektem dodržování norem. Dítě ví, že je podřízené dospělému, musí ho 

poslouchat. Přijetí norem ovlivňuje fakt, že dítě se identifikuje s autoritou, tudíž 

nekriticky přijímá i názory této osoby. Názory vrstevníků přijímá předškolák pouze 

tehdy, pokud je chápe a souhlasí s nimi. Tato skutečnost se však s přibývajícím věkem 

mění. (Vágnerová 2005) 

V předškolním vývoji také dochází k významné změně životního stylu dítěte. 

Výrazným sociálním mezníkem tohoto období je nástup do mateřské školy, která 

představuje důležitý přechod mezi soukromím rodiny a institucí školy. Vstup do 
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mateřské školy je spojen s nutností přijmout a respektovat cizí dospělou autoritu, kterou 

představuje učitel. Do této doby byli pro děti mnohdy jedinou autoritou rodiče, ale nyní 

do jejich světa vstupuje naprosto nová postava. V mateřské škole se dítě dostává do 

kontaktu s vrstevníky a učí se zůstávat po značnou část dne v prostředí formální 

instituce bez přítomnosti rodičů, mizí tedy výlučná vázanost na rodinu a dítě se učí 

zapojovat do širší skupiny. Jedinec je zařazen do skupiny zpočátku neznámých dětí, kde 

již nemá výsadní postavení, jako tomu bylo doposud doma, ale musí respektovat 

skutečnost, že pozornost dospělého je rozptýlena mezi členy skupiny. (Jedlička 2001; 

Vágnerová 2005) 

Morálka se rozvíjí v souladu s vývojovým obdobím. V předškolním věku jsou 

autoritou určující pravidla chování téměř výhradně dospělí, kteří jsou zároveň 

zodpovědní za dodržování určitých společenských norem. Pravidla a normy děti 

v tomto období snáze přijímají, jsou-li jim předkládány pro ně uznávanou autoritou. Ke 

konci tohoto vývojového období dochází zpravidla ke zvnitřnění základních norem a 

jedinci jsou s nimi ztotožněni. V uvedeném období jsou děti schopny prožívat a 

uvědomit si pocit viny. Schopnost cítit vinu je dalším důležitým předělem ve vývoji 

dítěte. Dítě je schopné pociťovat porušení určitých pravidel jako nepříjemné, a to i 

v případě, že o prohřešku nikdo další neví. (Vacek 2010) 

 

2.2 Mladší školní věk 

Školní věk lze chápat jako oficiální vstup dítěte do širší (institucionalizované) 

společnosti, a to prostřednictvím přijetí role školáka. Mladší školní věk bývá chápán 

buď jako období vyhraněné vstupem do základní školy a přechodem na druhý stupeň, 

nebo je členěn do dvou kategorií – na raný (přibližně 6-7 let věku dítěte) a střední 

(přibližně 8-12 let věku dítěte) školní věk. (Jedlička 2001; Vágnerová 2005) 

Dítě mladšího školního věku již rozlišuje rozdílnost rolí rodičů a dětí. Dospělí 

mají ve své roli automaticky ukotvenou formální autoritu, kterou dítě v tomto věku ještě 

bez výhrad akceptuje. Rodiče také představují rozhodující autoritu v postoji ke škole. 

Role žáka přináší zásadní změnu životního stylu. Ve škole dítě tráví značnou část svého 

dne a je povinno do školy chodit, i kdyby to pro něj bylo z jakéhokoli důvodu 

neuspokojující. Další zátěží pro dítě může být i nutnost podřídit se autoritě učitele. 

Tento vztah (žák raného školního věku a učitel) mívá v daném období osobní charakter. 

Ten se postupem času mění. Na počátku školní docházky vzhledem k vývojové úrovni 
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dítěte nepřijímá školák učitele zcela neutrálně, ale v jejich vztahu se odráží citová 

vazba. U dítěte v tomto věku zpravidla stále přetrvává potřeba mít za sebou dospělého, 

na kterého se může spolehnout, a právě emoční vazba na učitele posiluje u dětí pocit 

jistoty a bezpečí v pro ně zcela novém prostředí. Malí školáci přijímají veškerá sdělení 

učitele bezvýhradně a tato mají pro ně větší význam než názory spolužáků, kteří 

prozatím tak významný zdroj jistoty nepředstavují. (Jedlička 2001; Vágnerová 2005) 

Ve středním školním věku se začíná vztah ke škole pozvolna měnit a tím se 

mění i vztah k učiteli. Vztah autority tak nabývá nový hodnotový rozměr. Žáci středního 

školního věku začínají vedle dosavadních autorit převážně formálního charakteru 

uznávat i autoritu neformální. To má za následek, že v roli autority již nevystupují 

pouze pro dítě reálné osoby, ale velmi často „ideální“ a idealizované postavy z dějin, 

umění, médií apod. Učitel je stále akceptován jako autorita, citový rozměr tohoto vztahu 

je však oslabován. Některé projevy chování učitelů jsou již odmítány, a to zejména 

v rámci vrstevnické skupiny. Názor učitele již není automaticky přijímán jako osobně 

významné sdělení, ale spíše jako hodnotná informace. Potřeba dítěte být přijato a patřit 

do vrstevnické skupiny začíná mít v tomto období větší význam, než bezvýhradné 

přijetí autoritou učitele. (Jedlička 2001; Vágnerová 2005) 

Období mladšího školního věku je období kolektivního života a vztahů. Dítě 

navazuje nové vztahy s vrstevníky a v této souvislosti dochází k vývoji sociální 

kognice. Zpočátku je dítě egocentricky zaměřené a vztahy ke spolužákům jsou spíše 

nahodilé, nemají trvalý charakter. Tato skutečnost je do jisté míry způsobena faktem, že 

děti zjednodušeně usuzují o druhých, jsou citově ovlivnitelné a vztahy vznikají 

primárně na základě vnějších, tedy viditelných charakteristik. V tomto období nejsou 

výjimkou náhlé změny, kdy se z „nejlepšího přítele“ stává obratem „nejhorší nepřítel“. 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů je pohlaví, kdy dítě preferuje vztah s osobou 

stejného pohlaví. Neméně důležitou roli také hraje zevnějšek a zjevné, tedy 

nezpochybnitelné projevy. Přijatelným se stává ten, kdo odpovídá očekávání, tedy 

určitému kulturnímu stereotypu. Hodnocení druhých je omezeno na „dobrý“ nebo „zlý“, 

mezi těmito hodnotami neexistuje kompromis. Toto obecné vnímání druhých se odráží i 

ve vnímání učitele jako autority. Vztah dítěte k učiteli je zpočátku velmi nekritický, jde 

o směsici úcty, obdivu, náklonnosti, ale i strachu. Do počátečního vztahu, tedy 

vzájemné interakce mezi dítětem a učitelem, je třeba ještě zahrnout potřebu vyšší míry 

citu a značné potřeby vnímání učitele jako citově blízké osoby, od níž dítě i určitý 

příjem citu očekává. V pozdějším školním věku dítěte tato potřeba postupně ustupuje do 
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pozadí, a změní se v očekávání „pozitivních vlastností učitele“, mezi něž rozhodně patří 

smysl pro spravedlnost, slušnost, upřímnost, určitá míra tolerance či dokonce smysl pro 

humor a ochota potlačit svou touhu po dominanci ve prospěch klimatu třídy, školy a 

další vlastnosti. (Vágnerová 2005; Petrová in Šimíčková-Čížková, et al. 2010; 

Langmeier, Krejčířová 2006) 

Teprve kolem deseti let se vytvářejí trvalejší vztahy přátelství, založené na 

osobních vlastnostech. Žáci se postupně učí vnímat druhé zcela jiným způsobem. 

Vztahy již nevznikají primárně pouze na základě vnějších charakteristik, ale dítě je již 

schopné rozpoznat vlastnosti skryté za zevnějškem, což mu mimo jiné umožňuje 

kritičtěji nahlížet na autoritu učitele. Učitel již není vnímán absolutně, ale vztah žák a 

učitel je ovlivněn učitelovými osobnostními vlastnostmi, které žák porovnává se svým 

očekáváním a konkrétními zkušenostmi, které s učitelem má. V této době se již 

mnohem více vyrovnává vzájemná interakce mezi učitelem a žákem v působení učitele 

na žáka a žáka na učitele. (Vágnerová 2005; Langmeier, Krejčířová 2006) 

 

2.3 První versus pátý ročník 

V prvním ročníku je vyučující pro žáky zpravidla tou nejdůležitější osobou v prostředí 

školy. Mnohdy se stane, že názor učitele je pro žáky důležitější než názor rodiče. 

Pedagog je v tomto období pro žáky osobou mocnou a převážně jedinou dospělou 

osobou, která je v tomto novém, pro ně nebezpečném a neznámém prostoru chrání a 

přibližuje jim pro ně ještě nepřehledné prostředí školy. Se svým třídním učitelem žák 

prvního ročníku komunikuje častěji než s jinými zaměstnanci školy. Nezřídka se také 

stane, že se žáci prvního ročníku do svého vyučujícího zamilují, a to bez ohledu na 

pohlaví. Prostřednictvím učitele získává žák zpětnou vazbu o správnosti či nesprávnosti 

svého jednání. Jedná se o velmi důležitý moment, kdy se u dítěte náhle rozšiřuje počet 

dospělých osob, které jsou oprávněny hodnotit předvedené výkony. Žáci se snaží za 

každou cenu dostat se do přízně učitele, což se může projevovat snahou o upoutání 

pozornosti na sebe nebo o získání učitele jen pro sebe. Snahu upoutat pozornost žáci 

v tomto věku velmi často realizují vymyšlenými, mnohdy i nereálnými příběhy. 

V tomto věku jsou děti také často žárlivé, a to zejména v situacích, kdy učitel věnuje 

více pozornosti jinému spolužákovi. (Kučera in PSŠE 2005; Vágnerová 2005; Vališová 

in Vališová, Kasíková, a kol. 2007) 
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Pátý ročník bychom mohli podle Kučery (in PSŠE 2005) nazvat jako přechodné 

období před vpádem do pravé puberty. Výrazně se oproti prvnímu ročníku změnily 

vztahy jak k dospělým, tak k vrstevníkům. Dítě začíná odmítat podřízené postavení, 

tedy odmítá formální nadřazenost autorit, jakou jsou rodiče a učitelé. Je k nim kritické a 

jejich nadřazenost je ochotno přiznat pouze pokud je přesvědčeno, že si ji dospělý 

zaslouží. Názory a rozhodnutí autorit již nepřijímá bezvýhradně, ale přemýšlí o nich a 

hlavně diskutuje. Snaží se vyhledávat jiné možnosti, a to zejména takové, které se od 

názoru autorit odlišují. Nekonečné dohady s autoritou a její demonstrativní odmítání 

jsou pro tento věk typické. Nově se objevuje síla vrstevnické skupiny. Z původního 

přilnutí k učiteli a snahy co nejvíce pobývat v jeho těsné blízkosti, zalíbit se mu, udělat 

mu radost, pozvolna dochází k osvobození z podřízeného postavení směrem ke světu 

vrstevníků. Pro žáka v tomto období bývá často názor vrstevníka důležitější než názor 

dospělé autority. V tomto období také mizí asymetrizační žalování, tj. takové, kdy 

žalování řeší potíže uvnitř vztahu dvou spolužáků, což je naopak v prvním ročníku 

velmi rozšířený jev. (Kučera in PSŠE 2005) 

 

2.4 Autorita vrstevnické skupiny 

Důležitým faktorem, který ovlivňuje vnímání autority ve středním školním věku, je vliv 

vrstevnických skupin na jedince. Potřeba kontaktu s vrstevníky je jednou 

z nejviditelnějších potřeb školního věku. Vrstevnická skupina se stává významným 

socializačním prostředím. Šauerová (in Vališová, a kol. 1999) uvádí, že mnohdy 

autoritu vztahujeme k osobě dospělé. Neměli bychom však opomenout význam autority 

vznikající uvnitř sociální skupiny dětí. Ta totiž rozhodujícím způsobem může ovlivnit 

chování skupiny jak pozitivně, tak i negativně, a podstatně působit na posuzování a 

vytváření postojů členů skupiny k autoritě dospělého. 

V raném dětství dochází k zapojení do skupiny vrstevníků pouze příležitostně. 

V předškolním věku se již sice vytvářejí skupiny vrstevníků, ale zatím nemají pro 

jedince větší význam, jejich dopad na dítě je proměnlivý. 

Naopak při vstupu do školy se již vytváří formální skupina, která je tvořena 

několika menšími skupinami neformálními. Z hlediska sociálního je žák v počátečním 

období školní docházky osamoceným jedincem ve skupině, kdy se ještě neporovnává 

s ostatními a nemá vyvinutý pocit solidarity. Typickým příkladem je žalování prvňáčků, 

kdy si žák plně neuvědomuje své místo ve skupině a nepřipisuje větší význam mínění 
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ostatních členů o něm, ale má pouze touhu vyniknout, prosadit se. V tomto období bývá 

autorita učitele často větší než autorita rodičů (myšleno v rovině faktických poznatků a 

školních dovedností). (Vališová in Vališová, Kasíková, a kol. 2007; Vágnerová 2005) 

S přibývajícím věkem začíná mít vrstevnická skupina stále větší význam 

v životě jedince. Na přelomu středního a staršího školního věku disponuje vrstevnická 

skupina již takovou hodnotou, že by pro jedince bylo frustrující, pokud by do ní 

nepatřil. Žák získává ve vrstevnické skupině určité postavení a stále více si začíná 

uvědomovat sounáležitost se svou sociální skupinou. Záleží mu na hodnocení učitele, 

ale zároveň se porovnává s ostatními žáky. Svůj vztah k učiteli i ke spolužákům si 

začíná utvářet z hlediska postavení, jaké ve skupině zaujímá. Učitel již není 

bezvýhradnou autoritou, jako tomu bylo v mladším školním věku. (Vališová, a kol. 

1999; Petrová in Šimíčková-Čížková, et al. 2010) 

Z toho je patrné, že při nástupu žáka do školy (tedy v prvním ročníku) existuje 

třída jako vrstevnická skupina, ale prozatím nemá pro žáka takový význam, aby nějak 

výrazně ovlivnila jeho chování ve vztahu k autoritě. Naproti tomu v pátém ročníku, tedy 

na přelomu středního a staršího školního věku, je již vliv třídy na jedince 

nezanedbatelný, tudíž může významně ovlivnit vnímání autority učitele. 
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3 Učitel 

V této kapitole vymezíme podstatu učitelské profese, popíšeme, jak se vyvíjelo 

postavení učitele ve společnosti, uvedeme zásady, kterými by se měl každý učitel ve své 

praxi řídit, a přiblížíme si nezbytné předpoklady pro výkon učitelské profese. V závěru 

kapitoly se budeme věnovat zdrojům učitelovy autority. 

S profesí učitele se každý z nás setkal již v raném dětství. Osoba učitele je 

nedílnou součástí našeho života a provázela nás jeho nezanedbatelnou částí. Jeho 

osobnost a přístup na nás měly velký vliv a u mnohých z nás probudily zájem o 

celoživotní vzdělávání. Velká většina z nás považovala svého učitele (přinejmenším 

v počáteční fázi školní docházky) za vzor. Dobrý učitel dovede předávat informace, 

znalosti, rozvíjet kompetence, umí si efektivně zorganizovat svou práci a k hodnocení 

žáků přistupuje relativně spravedlivě. 

 

3.1 Podstata učitelské profese 

Profese učitele je do jisté míry vnímána spíše jako poslání než jako povolání. Učit by 

měly pouze osoby mající kladný vztah k dětem, k vlastnímu celoživotnímu vzdělávání, 

k výchově a sebevýchově a v neposlední řadě i ke společnosti. Učitel je vedle rodičů 

jednou z nejvýznamnějších postav, která napomáhá spoluutváření osobnosti jedince 

v jeho raném vývoji. 

Učitel z pohledu pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 2003, 

s. 261) je „jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně 

kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci 

a výsledky tohoto procesu.“ Grecmanová, Holoušová a Urbanovská (1998, s. 164) 

nahlížejí učitele podobným způsobem. „Termínem učitel označujeme člověka, který 

soustavně odborně vzdělává a vychovává děti, mládež nebo dospělé. Učitel je 

rozhodující složkou ve výchovném procesu – je jeho iniciátorem. Jeho úkolem je 

pečovat o tělesný rozumový, citový a volní rozvoj vychovávaného.“ 

Obě definice chápou učitele jako klíčový prvek edukačního procesu a zároveň 

akcentují nutnost jeho odborné kvalifikace. První definice je pak zaměřena primárně na 

edukační proces, zatímco v centru definice druhé stojí osobnost vzdělávaného a 

vychovávaného jedince. 
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3.2 Postavení učitele v historickém kontextu 

Problematikou institucionálního vzdělávání se filosofové zabývali od nepaměti. Již 

antika nám poskytuje značné množství písemných pramenů, které dokazují, že 

formálnímu vzdělávání byl přiznáván obrovský význam. Právě z antiky známe první 

výchovně vzdělávací instituce dnešního typu. V období scholastiky vznikají školy 

klášterní a katedrální, vyučují zde kněží, kteří jsou pokládáni za absolutní autoritu, 

kázeň udržují i prostřednictvím tělesných trestů, důraz je kladen na pamětní učení. 

V této době vznikají také cechovní školy, kdy učitelem je mistr daného řemesla 

(předstupeň našich středních odborných učilišť). V období scholastiky je významný vliv 

Jezuitského řádu. Právě Jezuité se jako první začali systematicky věnovat vzdělávání 

učitelů. Důraz byl kladen na pečlivé přípravy a vzájemné hospitace. Obdobný systém 

výchovy praktikovala také Jednota bratrská. (Cach 1989; Váňová in Vališová, 

Kasíková, a kol. 2007) 

V období renesance ve vyšších vrstvách nalézáme individuální výchovu 

prostřednictvím domácích učitelů, současně se také rozvíjí i potřeba rozvoje 

institucionalizované formy vzdělávání. Bezesporu nejvýznamnější postavou této doby je 

Jan Amos Komenský, který pojímá školu jako „dílnu lidskosti“, formuluje základní 

pedagogické zásady a principy, píše učebnice pro žáky, ale také didaktické příručky pro 

učitele. Učitel se v této době těší značné vážnosti. Zároveň je však cílem vysokých 

nároků, které jsou kladeny na jeho osobnost. Např. Locke požaduje, aby vychovatel byl 

moudrý, vzdělaný, zcestovalý, ušlechtilého charakteru. (Cach 1989; Váňová in 

Vališová, Kasíková, a kol. 2007) 

V Českých zemích (potažmo celém Rakousko-Uhersku) přináší zásadní převrat 

v oblasti vzdělávání školský řád zavedený J. I. Felbigerem na pokyn císařovny Marie 

Terezie. Tento školský řád stanovuje všeobecnou vzdělávací povinnost, která má zajistit 

gramotnost veškerého obyvatelstva. Masovější zavedení vzdělávání vyžadovalo velké 

množství učitelů, což ovšem vedlo ke snížení požadavků na ně kladených a tím i ke 

změně chápání učitelské profese. Učitel již není chápán především jako myslitel, ale je 

stavěn na úroveň úřednictva. To přináší výhody z hlediska jednotného učitelského 

vzdělávání (preparandy, zkoušky učitelské způsobilosti), ale také způsobuje oslabení 

absolutního postavení učitele, který stanovuje základní normy chování a jednání a 
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vyžaduje dodržování těchto norem i mimo školní prostředí. (Cach 1989; Váňová in 

Vališová, Kasíková, a kol. 2007) 

K dalším změnám dochází v průběhu 20. století díky zesilování pedocentrismu a 

oslabování konceptu autority. Zejména pak v šedesátých letech s rozvojem demokracie 

a svobody člověka vznikají různé radikální teorie, které prosazují antipedagogiku. 

Pedagogické směry pramenící z antipedagogiky označují tradiční školu za instituci, 

která svobodu člověka omezuje. Od učitele proto neočekávají, že bude zprostředkovávat 

znalosti a vědomosti, ale spíše vyvíjejí tlak, aby učitel podněcoval myšlenkovou a tvůrčí 

aktivitu žáků. Na straně jedné je sice respektován přínos vědomostí a zkušeností učitele, 

na straně druhé je ale kladen důraz na partnerství učitele v dialogu s žákem. Učitel by 

měl vykonávat spíše mentorskou činnost a motivovat žáky k jejich učení – z garanta 

poznání se tak stává facilitátor učebního procesu. (Vališová, a kol. 1999) 

Významnou změnu v československém vzdělávacím systému přinesl politický 

vývoj po druhé světové válce. Od převzetí politické moci komunisty v roce 1948 až do 

sametové revoluce v roce 1989 byl hlavní vzdělávací cíl uniformní – vychovávat 

socialistického občana. Tomuto cíli byl podroben celý vzdělávací systém. Stát měl 

absolutní kontrolu nad jednotlivými druhy škol a obsahem vyučování. Povolena byla 

pouze existence státních škol, soukromé a církevní školy neexistovaly. Kromě toho stát 

také zasahoval do výběru pedagogických pracovníků a snažil se udržovat kontrolu i nad 

loajalitou učitelů. Studovat pedagogickou fakultu mohl jen uchazeč s nezávadným 

kádrovým posudkem. Možnost studia byla také ovlivněna politickým profilem rodiny. 

Kariérní postup nebyl vázán na odborné znalosti a dovednosti, ale byl umožněn pouze 

těm učitelům, kteří souhlasili se spoluúčastí na budování socialistického režimu. Pokud 

se přesvědčení učitele zcela neztotožňovalo s požadavky politické reprezentace, byl 

učitel vystaven neustálému řešení dilemat, neboť totalitní režim na něj stále kladl 

nároky vztahující se k jeho každodennímu výkonu funkce. Učitelé sice byli přesvědčeni, 

že politika na půdu školy nepatří, přesto však byl výchovně vzdělávací systém nedílnou 

součástí politické propagandy. Učitelé dnes komentují danou situaci jako nutnou daň, 

kterou museli zaplatit za možnost vykonávat učitelskou profesi. Pokud učitel vystoupil 

proti požadavku režimu, byl exemplárně potrestán. (Moree 2013) 

Rok 1989 přinesl mnoho klíčových společenských změn a došlo také k zásadní 

přeměně vzdělávacího systému. Byl novelizován školský zákon z roku 1984, který 

mimo jiné povolil existenci soukromých a církevních škol. K dalším výrazným změnám 

došlo v období vstupu České republiky do Evropské unie. V roce 2004 byl vydán nový 
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školský zákon, který významným způsobem transformoval kurikulum, zavedl RVP 

(ŠVP). Lidské kvality a profesní zdatnost začínají mít přednost před stranickou 

legitimací. Sami učitelé vnímají období po roce 1989 v několika fázích. Období 

bezprostředně po revoluci označují jako fázi svobody, která neklade významné 

požadavky na způsob výuky. Po tomto období nastává v roce 1995 fáze, jež je 

označována jako fáze stagnace. Další významné období je rok 2004, kdy dochází 

k reformě školství a je vydán nový školský zákon. (Moree 2013) 

Shrneme-li výše uvedené poznatky, lze konstatovat, že postavení učitele před 

rokem 1989 a po něm dosáhlo zásadních změn. Před revolucí byl učitel považován za 

prodlouženou ruku státu a možnost studovat pedagogickou fakultu měl jen prověřený 

jedinec. Učitel, který chtěl vykonávat svou funkci, musel zastávat názory tehdejšího 

režimu, který stál nad odbornými znalostmi a dovednostmi. Mnozí učitelé mlčky 

respektovali požadavky režimu, aby jim byla umožněna práce s dětmi. Jiní využívali 

svého postavení k prosazování své moci, neboť učitel byl považován za nositele 

formální autority zaštiťované vládnoucí stranou. Dnes je situace odlišná, důraz je kladen 

především na celoživotní vzdělávání učitele a jeho moc na půdě školy již není 

neomezená, tak jako tomu bylo v totalitním režimu. Sami učitelé jsou přesvědčeni, že 

klesl jejich společenský status, a že je okolní svět již nevnímá jako morální autoritu. 

(Moree 2013) 

Aktuální postavení učitele ve vztahu k vnímání školy rodiči žáků ilustruje 

průzkum, který si nechalo MŠMT vypracovat v roce 2009. Jednou ze zjišťovaných 

skutečností byla vnímaná úroveň současné školy a význam vzdělání. Tři čtvrtiny 

oslovených rodičů hodnotí úroveň základního školství (v porovnání s dobou, kdy školu 

navštěvovali oni) pozitivněji. V jejich hodnocení se odrážejí dva významné faktory. 

Jedná se o lepší technické a materiální vybavení škol a především o přechod od 

totalitního režimu k demokratickému. U druhého faktoru však rodiče vnímají jeho 

pozitivní, ale i negativní stránky. Za příznivou považují možnost vyslovení vlastního 

názoru žáka, jako negativní vnímají oslabení disciplíny a pořádku ve školách. Další 

hledisko, které rodiče vnímají hůře v porovnání s dobou jejich školní docházky, je 

morální výchova žáků a vztah mezi učiteli a žáky. (MŠMT 2009) 

Další faktor, kterým se průzkum zabýval, je charakteristika oblíbeného učitele. 

Výzkum ukázal, že oblíbenost je pro rodiče a žáky spojena s odborností, didaktickou 

schopností a dovednostmi, smyslem pro humor a spravedlivostí. Většina dotazovaných 

žáků spojuje oblibu učitele s jeho přátelským přístupem, schopností udržet ve třídě 
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pořádek a kázeň a používáním atraktivních výukových metod, ale přesto je na tyto 

skutečnosti kladen menší důraz než na odbornost, didaktické schopnosti a dovednosti. 

Naopak téměř třetina oslovených žáků s oblibou učitele nespojuje charakteristiky přísný 

a náročný. Tato skutečnost koreluje s nižším akcentem, který žáci kladou na náročnost 

školy. (MŠMT 2009) 

Obě skupiny oslovených respondentů (rodiče i žáci) ve většině zastávají názor, 

že je třeba změnit učební styl, jakým učitelé na základních školách vyučují. Východisko 

vidí v reformě školství. Rodičovská veřejnost dle průzkumu inklinuje ke dvěma 

klíčovým prvkům školské reformy. Jednu možnost vidí v kladení důrazu na kompetence 

a větší využívání jiných organizačních forem výuky než frontální. Druhé východisko 

spatřují v posílení kázně a pořádku ve výuce a zavedení ochrany učitele jako veřejného 

činitele. (MŠMT 2009) 

Průzkum se dále zabýval problematikou hodnocení školy. I v této otázce se 

rodiče i žáci shodli. Jako pozitivní hodnotí odborné znalosti a morální kvality učitelů, 

naopak poměrně negativně posuzují schopnost učitelů vštípit žákům morální zásady, 

přistupovat k nim individuálně, získat si a udržet vážnost, přirozenou autoritu a pořádek 

a disciplínu při výuce. Z těchto zjištěných skutečností lze konstatovat, že učitel je 

považován za odborníka ve svém předmětu a slušného člověka, ale naopak není 

pokládán za osobu dostatečně připravenou na výchovnou část svého působení a 

především na udržení pořádku ve výuce. (MŠMT 2009) 

Realizovaný průzkum (MŠMT 2009) nepotvrzuje obecné přesvědčení, že rodiče 

žáků vnímají učitele jako neschopné a ve vztahu k sobě za podřadné. V tomto smyslu 

podobně hovoří Průcha (2002), když se zamýšlí nad prestiží učitelského povolání. 

Prestiž je základním ukazatelem sociálního statusu, je spojená s úctou a vlivem a určuje 

roli ve společnosti. Spojíme-li toto s povoláním učitele, hovoříme o tzv. váženosti 

učitelského povolání. Podle výzkumných šetření, zaměřených na prestiž jednotlivých 

povolání, má učitelská profese v naší zemi vysokou prestiž a stabilní postavení 

v žebříčku jednotlivých profesí. V žebříčku je povolání učitele základní školy společně 

s vysokoškolskými profesory, lékaři a vědci hodnoceno jako profese s nejvyšší prestiží. 

Zajímavá je však skutečnost, že samotní učitelé nepovažují své povolání za prestižní. 

Důvodem této skutečnosti může být nízké sebevědomí učitelů, sebepodceňování a 

v neposlední řadě nízké platy. 
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3.3 Zásady pro vykonávání učitelského povolání 

Chce-li být jedinec dobrým učitelem a chce-li, aby jeho edukační působení bylo 

efektivní, je nezbytné, aby dodržoval jisté pedagogické zásady. Problematika 

pedagogických principů a zásad byla jedna z klíčových otázek pedagogiky J. A. 

Komenského, kterou rozvedl například ve svém díle Didactica Magna. Pedagogické 

zásady definované J. A. Komenským (in Cach 1989) jsou v upravené verzi platné a 

funkční dodnes, a to nejen v českém prostředí: 

 zásada trvalosti – potřeba opakování a procvičování učiva pro jeho 

zapamatování, 

 zásada přiměřenosti – nutnost přizpůsobit obsah výuky věkovým a 

individuálním zvláštnostem žáků, 

 zásada názornosti – žákovo poznání by mělo vycházet z poznání smyslového, 

přes poznání rozumové až k praktickému uplatnění, 

 zásada aktivnosti – aktivní zapojení žáka do edukačního procesu skrze jeho 

vlastní zkušenost a schopnost uplatnit nabyté vědění v běžném životě, 

 zásada systematičnosti a posloupnosti – postup od jednoduchého ke složitému, 

od známého k neznámému, od celku k detailu, 

 zásada soustavnosti – nikdy nekončící (sebe)vzdělávání. 

 

3.4 Profesní standard učitele 

Profesním standardem rozumíme doporučené postupy a závazná stanoviska vztahující 

se k určité profesi. V České republice má každá profese jasně stanovený profesní profil, 

který udává jednotlivým pracovníkům jejich kompetence a je nezbytný pro kvalitní 

výkon práce. Učitelská profese je v tomto ohledu výjimkou. 

Podle Vašutové (2004) by takovýto standard pomohl vymezit učitelství jako 

expertní profesi, dále by přispěl k profesnímu a kariérnímu růstu, přípravnému a 

dalšímu vzdělávání a ke kvalitě pracovního výkonu. Připravil by tak podmínky pro 

stanovování platů a uložil by státu odpovědnost za profesionalizaci učitelů a jejich 

hodnocení. 
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Vašutová (2004) dále uvádí, že profesní standard by komplexně zastřešil 

učitelskou profesi. V otázce této problematiky je nezbytné propojení profesní 

kompetence (viz dále), profesního standardu a kvality učitelů. A právě profesní standard 

je nástrojem, který stanovuje kompetence, tedy způsobilost učitele pro jeho práci a 

specifikuje kvality učitele. 

 

3.5 Předpoklady pro výkon učitelské profese 

Jedním z faktorů, který významně ovlivňuje úspěšnost pedagogického působení učitele, 

jsou jeho pedagogické dovednosti. Ty zahrnují především řídící a manažerské 

schopnosti a dovednosti, které jsou do jisté míry vrozené, zároveň je však učitel 

schopen je celoživotně rozvíjet a kultivovat. 

Podle Chrise Kyriacou (2008, s. 23) lze základní pedagogické dovednosti, které 

vedou k úspěšné edukaci, rozdělit do sedmi skupin: 

1. Plánování a příprava – zahrnuje dovednosti, které participují na výběru 

výukových cílů, stanovení učebních výstupů, tedy dovedností, kterých by měli 

žáci na konci vyučovací jednotky dosáhnout, a dovednosti, které se podílejí na 

výběru prostředků, díky nimž dosáhneme stanovených cílů. 

2. Realizace vyučovací jednotky – sem spadají dovednosti potřebné k aktivnímu 

zapojení žáků do učebních činností. 

3. Řízení vyučovací jednotky – jedná se o dovednosti, které vedou k takové 

organizaci učebních činností, která povede k trvalejšímu udržení pozornosti, 

zájmu a aktivnímu zapojení žáků ideálně po celou dobu trvání učební jednotky. 

4. Klima třídy – zde se jedná o dovednosti, které jsou potřebné k udržení 

pozitivního přístupu žáků k vyučování, a které vedou k udržení jejich motivace. 

5. Kázeň – sem patří dovednosti, které jsou nutné k udržení pořádku a k řešení 

všech náznaků nežádoucího chování ze strany žáků. 

6. Hodnocení prospěchu žáků – zde jsou zahrnuty dovednosti, kterých je zapotřebí 

při hodnocení výsledků žáků, aplikované jak při hodnocení formativním, tak i 

při hodnocení sumativním. 
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7. Reflexe vlastní práce a evaluace (včetně autoevaluace) – dovednosti, které 

umožňují učiteli hodnotit svou vlastní pedagogickou práci za účelem jejího 

budoucího zlepšení. 

 

Kyriacou (2008, s. 23) dále uvádí: „Všech sedm oblastí dovedností spolu 

nepochybně souvisí a navzájem se ovlivňují, takže dovednosti uplatňované v jedné 

oblasti mohou současně přispět ke zlepšení dovedností v jiné oblasti.“ Všech těchto 

sedm skupin dovedností by mělo samozřejmě být v kontextu s určitým řádem, který se 

učitel snaží předat svým žákům. Ve všech uvedených oblastech pedagogických 

dovedností se více či méně zřetelně odráží nezbytnost přítomnosti přirozené autority 

pedagoga. Absence autority devalvuje schopnosti plánovat práci, řídit edukační proces a 

v neposlední řadě snižuje význam učitelova hodnocení žákovy práce. 

Pokud si učitel vhodně nenaplánuje a nepřipraví vyučovací jednotku, může dojít 

k tomu, že nedosáhne svých předem stanovených cílů. Bude-li učitel při výuce 

nervózní, může jen těžko očekávat, že žáci budou klidní a uvolnění. Nezorganizuje-li si 

učitel vhodným způsobem jednotlivé učební činnosti, stěží se mu podaří udržet 

pozornost žáků. Pokud nebude učitel zdvořilý ke svým žákům, nemůže předpokládat, že 

oni budou zdvořilí k němu. Jestliže učitel nestanoví pro žáky jasná pravidla a nebude 

důsledně trvat na jejich dodržování, jen těžko se mu bude dařit udržet si v hodině kázeň. 

Považuje-li učitel hodnocení žáka pouze za výsledek jeho učební činnosti a nebere ho 

jako možný způsob určení oblasti, ve které by mohl žákovi pomoci, nedocílí žákova 

posunu vpřed. Pokud učitel nezhodnotí svou vlastní práci a nezamyslí se nad tím, co se 

mu podařilo, nebo naopak, kde udělal chybu (případně kde má ještě rezervy), co by se 

dalo zlepšit, nebude efektivně rozvíjet své lidské a profesní kompetence. 

 

3.6 Zdroje autority učitele 

V první kapitole, která pojednává o problematice autority obecně, jsme rozlišili různé 

druhy autority. Tyto druhy pramení přirozeně z odlišných zdrojů. V praxi se jednotlivé 

druhy autorit prolínají a nelze je důsledně oddělit. Pro účely této práce však na 

teoretické rovině druhy autorit formálně rozdělujeme, abychom lépe charakterizovali 

jejich podstatu. 
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Zdrojem formální autority je institucí delegovaná moc. Tento druh autority učitel 

získává nástupem do své funkce, přesto však musí dále aktivně pracovat na jejím 

rozvíjení a prohlubování. Formální autoritu pedagog posiluje zvyšováním své 

odbornosti a osvojováním si nových, aktuálních poznatků ve svém oboru. Formální 

autorita může být posilována prostřednictvím systému odměn a trestů, což je však 

z dlouhodobého hlediska neefektivní, neboť je příliš soustředěna žákova pozornost na 

odměnu a trest, a tak je odpoutáváno jeho zaměření se na vlastní látku a edukační 

proces. Zároveň tento přístup vytváří nepříznivé klima ve třídě a snižuje efektivitu 

práce. (Vališová, Kasíková, a kol. 2007) 

Naproti tomu je autorita neformální založena na interakci mezi žákem a 

učitelem. Každý z nich si do vzájemného vztahu přináší specifické osobní kvality, 

povahové vlastnosti a sociální dovednosti, které mohou být dalším zdrojem autority. 

Pokud chce být učitel pro své žáky autoritou, měl by jim být oporou a svým jednáním 

by si měl umět získat jejich důvěru. 

Svobodová (in Střelec 2005) uvádí, že učiteli k získání autority napomáhají 

vlastnosti jako spravedlivost, důslednost, spolehlivost, emocionální vyrovnanost, 

vědomosti a odbornost, rozhodnost a komunikativnost. Autorka ve svém výčtu 

základních vlastností nerozlišuje, které z těchto zdrojů posilují autoritu formální, a které 

autoritu neformální. Přikláníme se k názoru, že položky osobnostního charakteru 

posilují autoritu neformální, zatímco položky charakteru kognitivního (vědomosti a 

odbornost) podporují autoritu formální. 

Dobal (in Vališová, a kol. 1999) uvádí podobný výčet, kterému jasně dominují 

vlastnosti a dovednosti, které podporují spíše neformální autoritu učitele. Jsou jimi 

důslednost, znalosti, kvalifikace, odbornost, charakter, čestnost, morální hodnoty, vztah 

k lidem, dobrý vztah k žákům, spravedlnost, empatie, otevřenost, přístupnost, tolerance, 

komunikace, pedagogické dovednosti, schopnost přiznání chyby, smysl pro humor, takt, 

náročnost, rozhodnost, ráznost. Důležité na tomto výčtu je, že reprezentuje vnímání 

autority učitelů učiteli samotnými. 

Kyriacou (2008) uvádí, že budování autority učitele závisí na čtyřech hlavních 

aspektech, které simultánně podporují autoritu formální i neformální: 

 vyjadřování učitelova statusu – autorita z velké části vyplývá z postavení učitele 

a dále také z respektu a úcty, které jsou učiteli přisouzeny společností. Důležité 

však není to, zda učitel má určitý status, ale zda jedná v souladu s ním; 
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 kompetentní vyučování – dá-li učitel svým žákům jasně najevo, že učivu 

rozumí, že dokáže efektivně organizovat učební činnosti, přispěje to k upevnění 

autority. V opačném případě nejen že učitel ztrácí autoritu, ale žáci jeho 

nevědomost vnímají jako urážku, neúctu a poškozování jich samých; 

 výkon manažerského řízení – začátek hodiny musí mít tempo, bez zbytečného 

zdržování. Nutné je udržet žáky po celou dobu výuky aktivní a střídání 

jednotlivých činností musí probíhat hladce. Učitel musí ve třídě stanovit jasná 

pravidla a nároky na chování žáků; 

 účinný přístup k nežádoucímu chování žáků – nezbytné je vhodně a především 

spravedlivě řešit jakékoli překročení pravidel. Je-li učitel žáky považován za 

nespravedlivého, ztrácí v jejich očích jakoukoli úctu a tím samozřejmě mizí i 

jeho autorita. 

 

Vališová (1998) řadí mezi hlavní předpoklady autority učitele: 

 vysokou personální a odbornou úroveň, 

 umění vést a řídit kolektiv, 

 umění nenásilně přesvědčovat a vyjednávat, 

 umění kombinovat humor, důslednost a přísnost, 

 umění stanovit společná pravidla platná pro všechny, 

 umění chválit a kritizovat, 

 dovednost komunikovat a pracovat se skupinou, 

 dovednost předcházet konfliktům, případně umět je řešit, 

 dovednost motivovat k výkonu, 

 dovednost zvládat své citové stavy k sobě a ostatním, 

 přirozené a kultivované vystupování, 

 zdravé sebevědomí, 

 laskavost a takt, 

 morální postoje a hodnoty, 

 otevřenost pro postoje a názory druhých, 

 umění vytvořit příjemné třídní klima. 

 

Určitou roli mohou hrát také demografické faktory. Výzkumů, jejichž objektem 

je osobnost učitele, bylo realizováno nemalé množství. I když ve srovnání se zahraničím 
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Česká republika v počtu uskutečněných výzkumných šetření zaměřených na pedagoga 

stojí v pozadí, bylo v naší zemi provedeno několik kvalitních výzkumů zabývajících se 

danou problematikou. Přesto však jen velmi málo zrealizovaných výzkumů se hlouběji 

orientovalo na charakteristiky osobnosti pedagoga. J. Pelikán provedl v roce 1991 

zevrubnou analýzu osobnosti středoškolského učitele, jejímž cílem bylo zjištění, zda 

existuje určitá závislost mezi charakteristikami osobnosti učitele a jeho pedagogickým 

působením a které konkrétní charakteristiky osobnosti učitele mají tento determinující 

vliv. Jedna ze stanovených hypotéz předpokládala, že lze nalézt determinující vlivy, 

které se promítají v základních obecných charakteristikách středoškolského učitele. 

Tato hypotéza však (i k překvapení samotného autora výzkumu) nebyla potvrzena. 

Typologické zvláštnosti učitelovy osobnosti tedy významně nepůsobí na úroveň 

pedagogické práce. Pelikán (1991, s. 107) přímo uvádí, že: „stáří učitele a jeho 

pedagogická zkušenost sice jeví náznak souvislosti s úrovní pedagogické práce, ale i 

tento vztah není kupodivu příliš průkazný.“ Hlavní příčiny tohoto zjištění přikládá 

skutečnosti, že „zkušenost může vést k rutině, která negativně ovlivňuje pedagogický 

proces a jeho výsledky a neguje i pozitivní přínos, vyplývající ze zkušenostního 

základu.“ Dále ve svém výzkumu prokázal, že ani vliv související s pohlavím učitele 

není průkazný. Celkově lze tedy konstatovat, že demografické faktory nemají výrazný 

vliv na edukační proces. 

Přirozenou autoritu můžeme nalézt v koexistenci s oblíbeností. Obliby může 

učitel u žáků dosáhnout různými způsoby, například spravedlivým postojem, 

vytvořením pozitivního klimatu ve třídě, emotivním chováním apod. Pro přirozenou 

autoritu učitele je žádoucí schopnost motivovat žáky, pozitivně na ně působit a kladně 

ovlivnit jejich postoje k celoživotnímu vzdělávání. Záměrem učitele je probudit žákovu 

snahu napodobit ho a získat tak vlastnosti, které sám zatím nemá, ale které by (podle 

vzoru pedagoga) chtěl mít. Učitelé by měli využít své neformální autority tak, aby 

prioritou jejich práce byla motivace žáků a jejich zájem o daný předmět. V této 

souvislosti Kalhous (in Kalhous, Obst, a kol. 2002, s. 398) uvádí výsledky výzkumů 

zaměřených na vztah mezi učiteli a žáky, které dokládají, „že existuje těsná souvislost 

mezi oblibou předmětu a vztahem k učiteli toho předmětu.“ 

V odborné literatuře se můžeme setkat s různými pohledy na to, jak učitel 

získává autoritu. Kalhous a Obst (2002) uvádějí tři klíčové zásady: 

 věcná znalost předmětu – žáci oceňují erudovanost učitele a schopnost sdílet ji 

s žáky formou, které rozumějí; 
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 učitel umí vyučovat – žáci oceňují to, jak si učitel hodinu naplánoval, zda 

dokáže žáky vhodně motivovat pro práci, jak dovede organizovat společnou 

činnost žáků; 

 přístup k žákům – žáci hodnotí přiměřenou náročnost učitele na žáky, zájem o 

prospěch žáků, vztah učitele ke škole a dokonce i učitelovo oblékání a 

vyjadřování (žáci to vnímají jako projev úcty a zájmu o ně samé). 

 

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že v první řadě je pro žáky důležitá 

odbornost, znalost podpořená celoživotním vzděláváním (a to i přes současné trendy 

přesunu důrazu od poznatků k tzv. soft skills). Znalost problematiky sama o sobě ale 

nezajišťuje automatický učitelův úspěch. Důležité je nejen vědět, ale také znát cesty, jak 

vědění žákům předávat. V neposlední řadě pak učitel musí žáky znát, aby je mohl vést 

po cestě, která je pro ně optimální, k výsledkům, které jsou vzdělávací soustavou 

vyžadovány. 

Shrneme-li poznatky, které jsme v této kapitole představili, mohli bychom 

v problematice autority učitele dojít k následujícím závěrům. I přesto, že odborníci 

pojednávají o problematice autority komplexně, je zřejmá akcentace osobnostních kvalit 

pedagoga a tudíž jistá převaha významu autority, kterou v této práci označujeme jako 

neformální. Neformální autorita se opírá mj. o kvalitní přípravu a plánování, hluboké 

odborné znalosti, vzájemnou důvěru a respekt mezi žákem a učitelem. Autorita pomáhá 

učiteli úspěšně realizovat učební činnosti. Pro žáky je z hlediska efektivity učebního 

procesu výhodné přijmout autoritu učitele a s ní zároveň nárok na plnění povinností, 

které od nich učitel vyžaduje. 
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4 Shrnutí poznatků o autoritě učitele 

V předchozích kapitolách jsme vymezili pojetí autority, dále jsme se zabývali některými 

aspekty ve vztahu učitel – žák, které jsou z hlediska zkoumané problematiky významné. 

Analýzou odborné literatury jsme dospěli k následujícím závěrům. 

V teoretické rovině lze autoritu třídit podle celé řady kritérií a tak ji 

kategorizovat na jednotlivé druhy, což je užitečné především za účelem lepší 

přehlednosti. V praxi se však jednotlivé popisované druhy autority nutně prolínají a 

nelze je oddělit. Proto jsme pro potřeby této práce stanovili zjednodušené dělení autority 

na formální a neformální (viz úvod třetí kapitoly). 

Z uvedených zdrojů (v kapitolách věnovaných žákovi a učiteli) je patrná 

tendence zdůrazňovat ty aspekty autority učitele, které se váží na autoritu neformální. 

Jedná se o prvky, které úzce souvisí s osobnostními kvalitami učitele, jeho znalostmi a 

dovednostmi a v neposlední řadě s didaktickou zdatností předávat učivo. 

Druhá kapitola se zabývala posunem ve vývoji osobnosti žáka v průběhu prvních 

pěti let školní docházky (což v současnosti odpovídá prvnímu stupni). Záměrně jsem se 

zaměřila na první a pátý ročník, jako dvě krajní polohy tohoto vývojového období. 

Závěry plynoucí z druhé kapitoly poukazují na dva zásadní faktory. Prvním faktorem je 

osobnostní zrání žáka, druhým faktorem je vliv vrstevnické skupiny. Žák prvního 

ročníku vykazuje značnou citovou vazbu na postavu učitele, pedagogovo hodnocení je 

rozhodující pro formování žákových názorů, postojů, modelů chování a sebepojetí. Vliv 

vrstevnické skupiny není v tomto období tak významný jako v pozdějších letech. 

Naopak žák pátého ročníku vlivem psychologického zrání dokáže posoudit učitele 

z více úhlů pohledu, zároveň je schopen vyjádřit i svůj ambivalentní postoj k postavě 

učitele. Starší žák je již výrazně ovlivněn postojem vrstevnické skupiny. Její význam 

převažuje nad významem učitele. 

Faktory, které by do jisté míry mohly být zdrojem učitelovy autority, jsou věk a 

pohlaví učitele a délka jeho pedagogické praxe. Jak jsme uvedli výše, není prozatím 

prokázáno, že by se jednalo o faktory zásadní, svůj podíl na autoritě učitele však mají 

(Pelikán 1991). Výzkum Duškové (2010), realizovaný mezi žáky čtvrtého a pátého 

ročníku základní školy, ukazuje, že oblíbenější je pro žáky učitel-muž než učitelka-žena 

a starší učitel má u nich větší respekt než učitel mladší. Vzhledem k povaze výzkumu 

nelze považovat jeho zjištění za obecně platná, upozorňuje však na to, že vnímání 

učitelů žáky ve středním školním věku může být zaměřeno na pro ně uchopitelné 
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(pozorovatelné / vnější) charakteristiky, a to v souladu s jejich kognitivní a sociální 

zralostí. 

Záměrem této práce není reflektovat rozdílnosti mezi učiteli z hlediska odlišných 

demografických faktorů, ale zaměřila jsem se především na žákovo vnímání těch složek 

učitelovy osobnosti, které ovlivňují posilování neformální autority. S ohledem na cíle 

výzkumného šetření jsem volila takové skupiny žáků, které vykazují co nejpodobnější 

podmínky výchovně-vzdělávacího procesu (tj. stejné prostředí, klima školy, podobné 

demografické vlastnosti učitele aj.). 

Ze závěrů první a třetí kapitoly vyplývá jasný požadavek na nutnost posilování 

neformální autority učitele jako neoddělitelné složky výchovně-vzdělávacího procesu. 

Neformální autorita nejen že zvyšuje efektivitu pedagogovy práce, ale dokonce je pro 

její výkon nezbytná. Na základě tohoto poznatku jsou součástí praktické části práce 

doporučení pro učitele, která by měla vést k posilování jejich přirozené autority. 
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5 Výzkumné šetření 

5.1 Vymezení výzkumného problému a cíle výzkumného šetření 

Diplomová práce se zabývá problematikou autority, konkrétně zkoumáním formální a 

neformální autority učitele 1. stupně ZŠ. Uvedená problematika je obsáhlá, proto se 

v rámci této práce věnuji pouze několika vybraným faktorům, které podněcují 

neformální autoritu. Z celé problematiky autority učitele jsem si pro svoje výzkumné 

šetření vybrala problém utváření autority učitele z pohledu žáka, kdy budu porovnávat, 

jak vnímají autoritu učitele žáci prvního a pátého ročníku vybrané základní školy. 

Zajímá mě především, zda jsou ve vnímání autority učitele žáky v rámci 1. stupně ZŠ 

rozdíly, nebo zda vývojová úroveň žáků jejich pohled zásadním způsobem neodlišuje. 

Při formulování výzkumného problému budu vycházet především z analýzy 

dostupné odborné literatury. Během studia této literatury jsem si uvědomila význam 

rozvíjení neformální autority učitele. Způsob, jak se v literatuře popisuje neformální 

autorita učitele, poměrně významným způsobem opomíjí pohled žáků. Proto bych se 

jím chtěla blíže zabývat. 

Vzhledem k tomu, co víme o ontogenetickém vývoji žáka na 1. stupni ZŠ, jsem 

se zamýšlela nad tím, zda tato skutečnost hraje roli i v žákově vnímání autority učitele. 

Daná problematika vyvolává řadu otázek: Jak vnímají autoritu svého třídního učitele 

žáci prvního ročníku? Jak vnímají autoritu svého třídního učitele žáci pátého ročníku? 

Existují rozdíly ve vnímání autority u žáků 1. stupně ZŠ v souvislosti s jejich vývojovou 

úrovní? 

Cílem výzkumného šetření je popsat projevy učitelova chování a jednání, které 

žák chápe jako projevy přirozené (neformální) autority, a popsat tak rozdíly ve vnímání 

autority učitele u žáků 1. stupně vybrané základní školy. Dále vyvodím z dat získaných 

pomocí strukturovaného rozhovoru a pozorování doporučení pro učitele 1. stupně 

vybrané základní školy pro efektivní práci s vlastní autoritou ve výchovně-vzdělávacím 

procesu. Pro dosažení cíle výzkumného šetření jsem si stanovila tyto dílčí cíle: 

1. Popsat, jak žáci prvního a pátého ročníku vybrané základní školy vnímají 

autoritu třídního učitele. 

2. Popsat rozdíly ve vnímání autority třídního učitele u žáků prvního a pátého 

ročníku vybrané základní školy. 
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3. Vyvodit doporučení pro učitele 1. stupně vybrané základní školy pro efektivní 

práci s vlastní autoritou ve výchovně-vzdělávacím procesu. 

 

Na základě analýzy dostupné literatury, které jsem se věnovala v teoretické části 

práce, budu v této části práce vycházet ze dvou předpokladů, které následné výzkumné 

šetření u zkoumaného vzorku potvrdí či vyvrátí. 

Předpoklad 1: Výroky žáků budou častěji reflektovat faktory neformální 

autority učitele. 

Předpoklad 2: Ve vnímání autority učitele jsou rozdíly mezi žáky prvního a 

pátého ročníku základní školy. 

 

5.2 Metody výzkumného šetření 

Výzkumné šetření má dvě fáze, přičemž v každé fázi bude uplatněna jiná výzkumná 

metoda. V obou fázích se bude pracovat se stejným výzkumným vzorkem. 

V první fázi bude použita metoda strukturovaného rozhovoru, přičemž odpovědi 

respondentů budou zaznamenávány do předem připravených záznamových archů. Tuto 

metodu volím, protože je mi schopna poskytnout důležité informace týkající se 

individuálního pohledu žáka na učitele. Otázky jsem předem připravila tak, aby mi daly 

odpovědi, které mi pomohou potvrdit či vyvrátit stanovené předpoklady. 

V druhé fázi bude použita metoda pozorování, pomocí níž si ověřím data získaná 

v první fázi výzkumného šetření. Pro zvýšení objektivity pozorování jsem si stanovila 

základní kritéria, jejichž četnost výskytu budu sledovat a zaznamenávat do 

záznamových archů. 

Výzkumné šetření bylo prováděno tak, aby získané informace byly co nejméně 

zatíženy vlivem obav z následků případných negativních odpovědí, tedy jednalo se o 

předem oznámené anonymní šetření (jména byla nahrazena pouze znaky žák-žákyně a 

ročník), navíc podpořené neformálním osobním přístupem, který měl navodit atmosféru 

důvěry a spolupráce. Specifický přístup bylo nutno zvolit k žákům první třídy, u nichž 

pojem anonymity byl ještě mimo jejich chápání, a proto byl nahrazen důvěrným a 

kamarádským přístupem za spolupráce třídní učitelky. 
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5.2.1 Strukturovaný rozhovor 

Rozhovor je jednou z metod kvalitativního výzkumu, jejímž cílem je získání 

bezprostředních, osobních a důvěrných odpovědí. Strukturovaný rozhovor jednotným 

způsobem sleduje předem stanovený cíl. Tuto metodu jsem zvolila s ohledem na žáky 

prvního ročníku, kteří by písemnou formu dotazování ještě nebyli schopni sami 

zvládnout. Cílem standardizovaného rozhovoru je přispět k řešení výzkumného 

problému. Rozhovor je zaměřen na žáky 1. stupně základní školy, konkrétně žáky 

prvního a pátého ročníku. Rozhovor obsahuje 18 otázek. Prvních 6 otázek je otevřených 

a přinášejí nám více informací, jsou však náročnější na zpracování. Následujících 12 

otázek je škálových. Všechny otázky se vztahují k osobnosti třídního učitele. 

Na otevřené otázky žáci vyslovili svůj názor formou otevřené výpovědi. 

Odpovědi na škálové otázky vyjádřili žáci pomocí smajlíků na čtyřstupňové hodnotící 

škále: 

1. rozhodně ano 

2. spíš ano 

3. spíš ne 

4. rozhodně ne 

 

Níže uvádím seznam jednotlivých otevřených otázek rozhovoru a důvody jejich 

zařazení do výzkumného šetření: 

 Otázka 1: Zkus mi říct, proč rád/a nebo nerad/a chodíš do školy? 

Cílem otázky je zjistit, jaký má žák vztah ke škole a důvody, proč tomu tak je. 

 Otázka 2: Jaké vlastnosti má „dobrá učitelka“? 

Cílem otázky je zjistit, jakou představu má žák o „dobré učitelce“. 

 Otázka 3: S jakými problémy by ses svěřil/a učitelce? 

Cílem otázky je zjistit, do jaké míry žáci důvěřují své třídní učitelce a s čím 

vším by se jí svěřili. 

 Otázka 4: Proč bys měl/a poslouchat učitelky? 

Cílem otázky je zjistit, jak žáci obecně vnímají skutečnost, že by měli 

poslouchat učitelky, a proč by tomu tak podle jejich názoru mělo být. 

 Otázka 5: Zkus mi říct, proč posloucháš nebo neposloucháš svou paní učitelku? 

Cílem otázky je zjistit konkrétní důvody žáka, proč poslouchá či neposlouchá 

svoji třídní učitelku a proč tomu tak podle něj je. 
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 Otázka 6: Když tvůj spolužák udělá něco, co není správně, řekneš to paní 

učitelce, nebo si to necháš pro sebe? Proč se tak rozhodneš? 

Cílem této otázky je odhalit, jakou měrou se na usuzování žáka podílí vliv 

vrstevnické skupiny. 

 

Níže uvádím seznam škálových otázek: 

 Otázka 7: Je tvoje paní učitelka chytrá? 

 Otázka 8: Má tvoje paní učitelka smysl pro humor? 

 Otázka 9: Je tvoje paní učitelka spravedlivá? 

 Otázka 10: Můžeš se na svou paní učitelku spolehnout? 

 Otázka 11: Můžeš se své paní učitelce svěřit se svými problémy? 

 Otázka 12: Je tvoje paní učitelka hezká? 

 Otázka 13: Říká tvoje paní učitelka vždycky pravdu? 

 Otázka 14: Dokáže tvoje paní učitelka poradit a pomoci? 

 Otázka 15: Máš rád/a svou paní učitelku? 

 Otázka 16: Je tvoje paní učitelka kamarádská? 

 Otázka 17: Věříš své paní učitelce? 

 Otázka 18: Je tvoje paní učitelka „dobrou učitelkou“? 

 

Zatímco otevřené otázky byly zaměřené spíše na vnímání učitelek obecně, cílem 

otázek škálových je zjistit, jaký vztah má žák konkrétně ke své třídní učitelce, co si o ní 

myslí a jak ji přijímá a vnímá. Tyto položky jsem zařadila proto, abych mohla lépe 

vyvodit závěry a doporučení pro rozvoj autority pro konkrétní učitelky. 

 

5.2.2 Strukturované pozorování 

Pozorování je výzkumná metoda, která nám umožňuje získat a analyzovat reálné 

projevy, které bychom pomocí dotazování neodkryli. Pozorování jsem uskutečnila až po 

zrealizování první fáze výzkumného šetření, abych si v praxi ověřila výstupy, které 

jsem během rozhovorů od žáků získala. Po zpracování získaných dat jsem si stanovila 

několik kritérií, která byla předmětem mého pozorování. Pozorování jsem prováděla 

během výukových hodin předem stanovených předmětů. Ty jsem vybírala tak, aby byly 

shodné pro oba ročníky. Konkrétně se jednalo o tyto předměty – český jazyk, 
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matematika, prvouka/přírodověda, výtvarná výchova a tělesná výchova. Četnost 

výskytu kritérií jsem zaznamenávala do předem připraveného záznamového archu. 

Níže uvádím zvolená kritéria pozorování: 

 žák poslouchá příkazy zadané učitelkou – ověření odpovědi „ano“ na otázku 5, 

 žák dodržuje pravidla zadaná učitelkou – ověření odpovědí na otázku 5, 

 žák dává pozor ve vyučovací hodině – ověření odpovědi „abych se něco naučil“ 

u otázky 5 (proč poslouchám svoji třídní učitelku), 

 žák žaluje na spolužáka – ověření odpovědi „ano“ na otázku 6, 

 jak žák reaguje na své spolužáky – ověření odpovědí na otázku 6. 

 

5.3 Popis výzkumného vzorku 

Do výzkumného vzorku byli zahrnuti žáci 1. a 5. ročníku Základní školy Stráž nad 

Nisou. Vybrala jsem záměrně jednu konkrétní školu, abych eliminovala různosti 

způsobené vlivem odlišných podmínek v přístupu ke vzdělávání, odlišného zaměření 

školního vzdělávacího programu, klimatu školy apod. Abych výsledky dále 

objektivizovala, záměrně jsem volila ty třídy, ve kterých učitelé vykazovali podobné 

demografické faktory (např. stejné pohlaví, podobná délka pedagogické praxe). 

Základní škola Stráž nad Nisou je úplnou základní školou, rozdělenou do dvou 

budov, která poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od šesti do patnácti let v devíti 

postupných ročnících. V jedné budově je 1. – 4. ročník, ve druhé budově 5. – 9. ročník. 

Škola není nijak specificky zaměřená. Ve škole nejsou paralelní ročníky. Velikost tříd 

neodpovídá počtu žáků. Třídy jsou koncipovány pro 20 dětí, ale v některých ročnících 

prvního stupně je i 32 žáků. Celková kapacita školy je 185 žáků, přičemž první stupeň 

navštěvuje 122 žáků. 

V prvním ročníku je 28 žáků (16 děvčat a 12 chlapců) ve věku 6 – 7 let. Délka 

praxe třídní učitelky je 13 let. Od začátku školního roku neodešel ani do třídy nepřibyl 

žádný žák. Dle vyjádření paní učitelky se jedná o neproblémovou třídu, u žádného 

z žáků nebyla doposud diagnostikována žádná specifická porucha učení anebo chování. 

Pátý ročník navštěvuje celkem 17 žáků (9 děvčat a 8 chlapců) ve věku 10 – 12 

let. Délka praxe třídní učitelky je 10 let. Během pěti let odešel ze třídy jeden žák 

z důvodu změny bydliště. Po realizaci výzkumného šetření dvě žákyně přestoupily na 

osmileté gymnázium. Paní učitelka charakterizuje svou třídu jako průměrnou, co se 
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znalostí, schopností a dovedností žáků týká, a bez výchovných problémů. Podle jejích 

slov se jedná o dobrý kolektiv, žáci mezi sebou nemají velké spory, naopak působí 

přátelsky. Ve třídě je jeden žák, kterému bylo diagnostikováno ADHD a dysgrafie. 

Všichni žáci souhlasili s realizací výzkumného šetření, žádný z nich neodmítl 

spolupráci. 

Vzhledem k faktu, že je patrný rozdíl v počtu žáků prvního a pátého ročníku, 

jsem zjišťovala objektivní příčiny této skutečnosti. Za pravděpodobné vysvětlení tohoto 

stavu lze považovat novou výstavbu, jejímž důsledkem je nárůst obyvatel obce, a to 

zejména mladých rodin s dětmi. V současné době je kapacita školy nedostačující a 

v budoucnu bude muset dojít k jejímu navýšení. 

 

5.4 Sběr dat 

Výzkumné šetření jsem prováděla v měsících dubnu až červnu 2013 a jeho realizace 

byla předem dohodnuta s vedením školy a třídními učitelkami, které v předstihu rovněž 

informovaly rodiče žáků a požádaly je o souhlas. Vedení školy i třídní učitelky mi po 

celou dobu výzkumného šetření umožnily realizovat veškeré mé zamýšlené aktivity a 

jejich pozitivní a vstřícná reakce mě příjemně překvapila. Je třeba konstatovat, že 

atmosféra spolupráce byla významným předpokladem úspěšného šetření a získání co 

možná nejobjektivnějších výstupů, a to zejména od žáků samotných. 

K žákům jsem si, po dohodě s třídními učitelkami, které se od samotného 

počátku chovaly přirozeně a během šetření se jejich přístup prakticky nezměnil, 

postupně cíleně vytvářela neformální až kamarádský vztah. Tento proces trval několik 

vyučovacích hodin a bylo podstatné, aby částečně probíhal také během přestávek mezi 

jednotlivými vyučovacími jednotkami. 

Při pozorování během výuky postupně docházelo k mému sbližování s žáky také 

tím, že jsem se postupně zapojovala do výuky a měnila jsem své pozorovací stanoviště. 

Bylo velice překvapivé, jak se postupem času měnil vztah žáků k mé osobě od poněkud 

formálnějšího s odstupem až po kamarádský a naprosto neformální a nabízející pomoc 

při mé práci, kterou žáci považovali za přirozenou součást výuky i našeho vztahu. 

Rozhovory byly realizovány individuálně mimo prostředí třídy. Délka rozhovoru 

s jedním žákem se pohybovala v rozmezí 5 – 10 minut. Pozorování bylo provedeno ve 

výuce předem vybraných předmětů. Jednalo se celkem o pět různých předmětů. 
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V každém předmětu jsem byla přítomna 5 vyučovacích hodin. Celkem jsem tedy 

pozorovala 25 vyučovacích hodin v prvním ročníku a 25 vyučovacích hodin v pátém 

ročníku. 

 

5.5 Popis a interpretace zjištěných výsledků 

V této části práce se pokusím shrnout a ucelit data, která jsem v průběhu rozhovorů a 

pozorování získala. Tato data zpracuji graficky pro lepší orientaci čtenáře. Pokud není 

uvedeno jinak, uvádějí grafy absolutní četnosti odpovědí (vzhledem k velikosti vzorku 

výzkumného šetření se relativní četnosti jeví jako méně vhodné). 

 

Otázka 1: Zkus mi říct, proč rád/a nebo nerad/a chodíš do školy? 

Cílem otázky bylo zjistit, jaký je vztah žáka ke škole a důvody, proč tomu tak je. Při 

rozboru této otázky je zřetelný výrazný rozdíl mezi žáky prvního a pátého ročníku. 

Zatímco 100 % žáků prvního ročníku uvedlo, že do školy chodí rádo, 100 % žáků 

pátého ročníku uvedlo, že do školy chodí rádo i nerado, včetně důvodů k tomu 

vedoucích. Zdůvodnění odpovědí bylo u obou skupin rozmanité. 

 

Graf 1: Důvody, proč žáci prvního ročníku chodí do školy rádi 
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Graf 2: Důvody, proč žáci pátého ročníku chodí do školy rádi 

 

 

Jak je uvedeno výše, všichni žáci 5. ročníku uvedli jak důvod, proč je chodit do 

školy baví, tak důvod, proč je chození do školy nebaví. Všechny z uvedených důvodů 

nelibosti se týkaly přímo vyučování. Vzhledem k tomu, že odpovědi byly velmi 

rozličné, uvádím je pro lepší přehlednost v tabulce. 

 

Tabulka 1: Důvody, proč žáci pátého ročníku chodí do školy neradi 

Důvod Četnost výskytu odpovědi 

Testy, písemné práce 6 

Nuda, nebaví mě to 4 

Učení 2 

Ranní vstávání 2 

Špatné známky 1 

Hodně domácích úkolů 1 

Nemám náladu 1 
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Otázka 2: Jaké vlastnosti má „dobrá učitelka“? 

Důvodem zařazení této otázky bylo získat informace o tom, jak žáci obecně nahlížejí na 

osobnost učitelky. I zde jsou patrné odlišné názory, které zrcadlí rozdílné preference 

vlastností pedagoga u žáků prvního a pátého ročníku základní školy. 

 

Graf 3: Vlastnosti „dobré učitelky“ podle žáků prvního ročníku 

 

 

Graf 4: Vlastnosti „dobré učitelky“ podle žáků pátého ročníku 

 

 

Zde je zachycen vývoj preferencí vlastností pedagoga z pohledu žáků (vývoje 

jejich potřeb i očekávání). Tento proces reflektuje přirozenou vzrůstající touhu žáka po 

informacích za předpokladu, že je školou, tedy i klimatem školy a správným přístupem 

k výuce, dobře rozvíjen a podpořen. 
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Otázka 3: S jakými problémy by ses svěřil/a učitelce? 

Cílem této otázky je zjistit, zda žáci důvěřují své třídní učitelce. Odpovědi žáků prvního 

ročníku potvrdily mé očekávání, že jejich důvěra v učitelku je absolutní. Z celkového 

počtu všech žáků pouze jeden uvedl, že neví, jinak všichni ostatní sdělili, že by se 

učitelce svěřili se všemi svými problémy. Z důvodu většinové odpovědi nezařazuji 

grafické znázornění. U žáků pátého ročníku se absolutní důvěra v učitelku již 

nepotvrdila. Žáci konkrétně specifikovali oblasti problémů, v kterých by učitelce 

důvěřovali natolik, že by se s nimi svěřili. 

 

Graf 5: Problémy, se kterými by se žáci pátého ročníku svěřili své učitelce 

 

 

Otázka č. 4:Proč bys měl/a poslouchat učitelky? 

Hlavním důvodem pro zařazení této otázky je zjištění skutečnosti, jaké důvody žáky 

obecně vedou k tomu, že poslouchají učitelky. Získané odpovědi jsou různorodé a i zde 

je patrný vývoj na základě zkušeností žáků získaných během necelých pěti let školní 

docházky. Je zřejmý také vliv vlastního úsudku a snaha své různorodé zkušenosti se 

školou nějakým způsobem interpretovat. 
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Graf 6: Proč bys měl/a poslouchat učitelky – důvody uvedené žáky prvního ročníku 

 

 

Graf 7: Proč bys měl/a poslouchat učitelky – důvody uvedené žáky pátého ročníku 

 

 

Otázka č. 5: Zkus mi říct, proč posloucháš nebo neposloucháš svou paní učitelku? 

Tato otázka je zaměřena na důvody žáka, proč poslouchá nebo neposlouchá svoji třídní 

učitelku. V první řadě je velmi zajímavé zjištění, že všichni žáci reagovali pouze na 

pozitivně položenou část otázky, a to jak v prvním, tak v pátém ročníku. Dále je zde 

možno vysledovat posun od preferencí pouze citového vztahu k učitelce v prvním 

ročníku, až po pragmatičtější motivy chování v ročníku pátém. 
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Graf 8: Proč poslouchám svoji třídní učitelku – důvody uvedené žáky prvního ročníku 

 

 

Graf 9: Proč poslouchám svoji třídní učitelku – důvody uvedené žáky pátého ročníku 

 

 

Otázka č. 6: Když tvůj spolužák udělá něco, co není správně, řekneš to paní učitelce, 

nebo si to necháš pro sebe? Proč se tak rozhodneš? 

Cílem otázky je zjistit, zda žákovo vnímání autority učitele je jistým způsobem 

ovlivněno vrstevnickou skupinou, tedy jak silně se na rozhodnutí žáka podílí vliv 

spolužáků a co je důvodem jeho rozhodnutí. 100 % oslovených žáků 1. ročníku 

odpovědělo, že by v každém případě událost oznámilo, důvody se lišily, avšak 

převládaly názory „musím“, „chci to říct“, „to se dělá“, „maminka mi to říkala“, 

„nevím, ale řeknu to“. Menší část žáků uvedla důvody, které byly motivované strachem 

z poznámky nebo strachem z následků: „něco by se stalo“, „dostala bych poznámku“, 
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„paní učitelka by se zlobila“. Zde se ještě neprojevuje vliv vrstevnické skupiny, ale 

převládá vliv rodičů a učitele. 

U žáků 5. ročníku se již projevila diferenciace odpovědí podle konkrétní situace 

a především zúčastněných osob. Pouze tři žáci pátého ročníku by v každém případě 

situaci oznámili. Odpovědi již však nebyly jednoduché nebo jednoznačné: „vždycky to 

tak dělám a paní učitelka mě někdy za to pochválí“, „bojím se, že když to neřeknu, tak 

se něco špatného stane“, „dostanu poznámku a paní učitelka se bude na mě vážně 

zlobit“, „když se kluci perou, tak jim třeba poteče krev z nosu“, „mohlo by se něco ve 

třídě rozbít“. Na druhou stranu jen jeden žák by nikdy situaci učiteli neoznámil: 

„nežaluju, ale oni žalují“. Zbylých třináct žáků by se rozhodovalo na základě toho, o 

koho by se v dané situaci jednalo: „na kámoše nežaluju“, „kluci nám za to nadávají“, 

„nebudu žalovat na ostatní“. Zde se již jedná o silný vrstevnický vliv a v minulosti 

nabyté zkušenosti z vrstevnické skupiny na rozhodování žáků. 

 

Graf 10: Důvody pro oznámení nevhodného chování spolužáka – důvody uvedené žáky prvního 

ročníku 
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Graf 11: Důvody pro oznámení nevhodného chování spolužáka – důvody uvedené žáky pátého 

ročníku 

 

 

Graf 12: Důvody pro neoznámení nevhodného chování spolužáka – důvody uvedené žáky pátého 

ročníku 

 

 

V následujících otázkách jsou zmíněny odpovědi všech 28 žáků prvního ročníku 

a všech 17 žáků ročníku pátého a následně vyjádřeny graficky. Při jejich interpretaci je 

nutno brát v úvahu rozdílné počty respondentů v obou třídách. Z důvodu co možná 

nejpřesnější prezentace výsledku šetření nejsou tyto hodnoty přepočítány na procenta 

v grafech, ale až v závěrečném shrnutí a interpretaci. 
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Otázka 7: Je tvoje paní učitelka chytrá? 

Na tuto otázku odpovědělo všech 28 žáků prvního ročníku rozhodně ano, v pátém 

ročníku odpovědělo rozhodně ano 14 žáků a spíše ano 3 žáci. 

 

Graf 13: Je tvoje paní učitelka chytrá? 

 

 

Otázka 8: Má tvoje paní učitelka smysl pro humor? 

Na tuto otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 25 žáků a 3 žáci spíše ano. 

V ročníku pátém odpovědělo 6 žáků rozhodně ano, 6 žáků spíše ano, 3 žáci spíše ne a 2 

žáci rozhodně ne. 
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Graf 14: Má tvoje paní učitelka smysl pro humor? 

 

 

Otázka 9: Je tvoje paní učitelka spravedlivá? 

Na tuto otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 26 žáků a 2 žáci spíše ano. 

V ročníku pátém odpovědělo 11 žáků rozhodně ano, 6 žáků spíše ano. 

 

Graf 15: Je tvoje paní učitelka spravedlivá? 
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Otázka 10: Můžeš se na svou paní učitelku spolehnout? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 27 žáků a 1 žák spíše ano. 

V ročníku pátém odpovědělo 11 žáků rozhodně ano, 5 žáků spíše ano a 1 žák spíše ne. 

 

Graf 16: Můžeš se na svou paní učitelku spolehnout? 

 

 

Otázka 11: Můžeš se své paní učitelce svěřit se svými problémy? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 25 žáků, 2 žáci spíše ano a 1 žák 

spíše ne. V ročníku pátém odpovědělo 5 žáků rozhodně ano, 9 žáků spíše ano, 2 žáci 

spíše ne a 1 žák rozhodně ne. 

 

Graf 17: Můžeš se své paní učitelce svěřit se svými problémy? 
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Otázka 12: Je tvoje paní učitelka hezká? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 23 žáků, 2 žáci spíše ano a 3 žáci 

spíše ne. V ročníku pátém odpověděli 4 žáci rozhodně ano, 13 žáků spíše ano. 

 

Graf 18: Je tvoje paní učitelka hezká? 

 

 

Otázka 13: Říká tvoje paní učitelka vždycky pravdu? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 28 žáků. V ročníku pátém 

odpovědělo 8 žáků rozhodně ano, 9 žáků spíše ano. 

 

0

5

10

15

20

25

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

1. ročník

5. ročník



59 

Graf 19: Říká tvoje paní učitelka vždycky pravdu? 

 

 

Otázka 14: Dokáže tvoje paní učitelka poradit a pomoci? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 27 žáků a 1 žák spíše ano. 

V ročníku pátém odpovědělo 15 žáků rozhodně ano, 2 žáci spíše ano. 

 

Graf 20: Dokáže tvoje paní učitelka poradit a pomoci? 

 

 

Otázka 15: Máš rád/a svou paní učitelku? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 25 žáků, 1 žák spíše ano, 1 žák 

spíše ne a 1 žák rozhodně ne. V ročníku pátém odpovědělo 9 žáků rozhodně ano, 5 žáků 

spíše ano a 3 žáci spíše ne. 
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Graf 21: Máš rád svou paní učitelku? 

 

 

Otázka 16: Je tvoje paní učitelka kamarádská? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 26 žáků, 2 žáci spíše ano. 

V ročníku pátém odpověděli 4 žáci rozhodně ano, 8 žáků spíše ano, 2 žáci spíše ne a 3 

žáci rozhodně ne. 

 

Graf 22: Je tvoje paní učitelka kamarádská? 
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Otázka 17: Věříš své paní učitelce? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 28 žáků. V ročníku pátém 

odpovědělo 12 žáků rozhodně ano, 4 žáci spíše ano a 1 žák spíše ne. 

 

Graf 23: Věříš své paní učitelce? 

 

 

Otázka 18: Je tvoje paní učitelka „dobrou učitelkou“? 

Na otázku odpovědělo v prvním ročníku rozhodně ano 27 žáků a 1 žák spíše ano. 

V ročníku pátém odpovědělo 16 žáků rozhodně ano a 1 žák spíše ano. 

 

Graf 24: Je tvoje paní učitelka „dobrou učitelkou“? 
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U škálových otázek žáci prvního ročníku při odpovědích převážně používali pro 

svá vyjádření výrok (smajlík) „rozhodně ano“. Z celkového počtu 28 žáků jich 19 

(68 %) nevyužilo jinou možnost. U zbylých devíti žáků se objevila v malé míře 

odpověď „spíše ano“, a to u otázek číslo 2 a 5. Odpovědi „spíše ne“ a „rozhodně ne“ se 

vyskytly v malém počtu. U žáků pátého ročníku převládaly odpovědi „rozhodně ano“, 

ale v podstatně menším zastoupení, než tomu bylo u žáků prvního ročníku. Naopak 

v porovnání s prvním ročníkem žáci pátého ročníku ve větší míře využívali odpovědi 

„spíše ano“. I možnosti „spíše ne“ a „rozhodně ne“ měly oproti prvnímu ročníku větší 

zastoupení. 

 

Tabulka 2: Žáci, kteří ve škálových otázkách využili pouze odpověď „rozhodně ano“ 

Ročník Absolutní počet Relativní počet 

první 19 68 % 

pátý 2 12 % 

 

Tabulka 3: Využití odpovědí žáky ve škálových otázkách 

Škálové odpovědí 

První ročník Pátý ročník 

Absolutní 

počet 
Relativní počet 

Absolutní 

počet 
Relativní počet 

rozhodně ano 315 94 % 115 56 % 

spíše ano 14 4 % 71 35 % 

spíše ne 6 2 % 12 6 % 

rozhodně ne 1  1 % 6 3 % 

celkem 336 100 % 204 100 % 

 

Druhou fází výzkumného šetření bylo pozorování, jehož cílem bylo zjistit, zda je 

chování žáků v souladu s odpověďmi, které uváděli v rozhovoru. Za tímto účelem jsem 

stanovila pět kritérií, která byla cílem mého pozorování a u nichž jsem si 

zaznamenávala četnost jejich výskytu. 
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Kritérium 1: Žák poslouchá příkazy zadané učitelkou 

Toto kritérium bylo stanoveno na základě kladných odpovědí získaných na otázku č. 5. 

V prvním ročníku jsem zaznamenala pouze malý výskyt chování, které nebylo 

v souladu s učitelčinými příkazy. V případě jednání žáka mimo příkaz učitelky stačilo 

její upozornění a žák ji uposlechl a do konce vyučovací jednotky se u něj podobné 

chování neprojevilo. Žáci prvního ročníku tedy vesměs poslouchali svoji třídní učitelku. 

U některých žáků pátého ročníku jejich souhlasná odpověď na otázku č. 5 

nebyla v souladu s jejich chováním. Neuposlechnutí učitelky jsem zaznamenala výrazně 

častěji a v některých případech se dokonce žák i po upozornění učitelky vrátil ke svému 

nevhodnému chování. Dost často takovému vývoji chování žáka pomáhala reakce 

spolužáků, kteří považovali chování žáka za vtipné, což jej podpořilo v jeho 

neposlušnosti. Zaregistrovala jsem i situace, kdy žáci opakovaně neuposlechli příkaz 

učitele vztahující se k vyučovacím činnostem (např. otevřete si knihu, vypracujte 

následující cvičení apod.), kdy teprve po několikátém upozornění činnost zahájili. 

Významný počet opakování tohoto chování jsem zaznamenala u třech žáků. 

 

Kritérium 2: Žák dává pozor ve vyučovací hodině 

Zařazení tohoto kritéria vyplývá z časté odpovědi „abych se něco naučil“, kterou žáci 

uváděli na dotaz, proč poslouchají učitelku ve vyučovací hodině. Při sledování tohoto 

kritéria jsem zaznamenala výrazný rozdíl mezi prvním a pátým ročníkem. Protože žáci 

prvního ročníku poslouchali příkazy své třídní učitelky, nezaznamenala jsem situace, 

kdy by byli učitelkou přistiženi při nepozornosti. V pátém ročníku se nepozornost žáků 

vyskytovala nejčastěji v hodinách českého jazyka a matematiky. Celkem jsem v rámci 

všech pozorování zaznamenala nepozornost žáků pátého ročníku 42krát. 

 

Kritérium 3: Žáci žalují na spolužáky 

Toto kritérium souvisí s kladnou odpovědí v otázce 6. V rámci pozorování jsem 

žalování na spolužáky zaznamenala častěji v prvním ročníku. Zatímco v pátém ročníku 

jsem výskyt kritéria zaznamenala pouze 4krát, v prvním ročníku tomu bylo 18krát. 
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Kritérium 4: Jak žák reaguje na své spolužáky 

Zařazení tohoto kritéria souvisí s otázkou 6, tedy s vlivy, které má na žáky vrstevnická 

skupina. V prvním ročníku jsem zaznamenala spíše situace, kdy žáci upozorňovali na 

nevhodné chování svého spolužáka, aniž by se báli, že to naruší jejich přátelský vztah 

s dotyčným spolužákem. I o přestávkách, kdy jsem byla přítomna ve třídě, jsem 

pozorovala, že se ve třídě nevyskytují bližší přátelské vztahy mezi jednotlivými žáky, 

ale spíše se jednalo o vztahy obecného povrchního přátelství. Zaznamenala jsem i 

případy, kdy žák přikazoval jinému, co má dělat, protože to takto chce paní učitelka. 

U žáků pátého ročníku se již vyskytovaly užší přátelské vztahy, což jsem si měla 

možnost potvrdit o přestávkách, kdy se žáci seskupovali do menších skupinek, které 

spolu komunikovaly. Žáci nevystupovali především sami za sebe, ale jako členové 

skupiny, jako dobří kamarádi. Jak sami vypověděli v otázce 6, na svého kamaráda by 

nežalovali. Během vyučovacích hodin jsem také zaznamenala, že žák, který neuposlechl 

napomenutí učitelky a vrátil se zpět k svému nevhodnému chování, si získal pozornost 

většiny spolužáků, kteří na jeho chování reagovali souhlasně a dále ho v něm určitým 

způsobem podporovali. 

 

Kritérium 5: Žák dodržuje pravidla zadaná učitelkou 

Toto kritérium souvisí s vnímáním učitelky žákem. V obou třídách měly učitelky 

stanovená pravidla, která byla v obou třídách takřka shodná. Mezi tato pravidla patří 

např. „žák se musí hlásit, pokud mluví učitel, žák mlčí“, „chce-li žák na toaletu, musí se 

nejprve dovolit“ atp. Častější porušování stanovených pravidel jsem zaznamenala 

v pátém ročníku. Jednalo se zejména o pravidlo nutnosti hlásit se a vyčkat na vyvolání. 

Zatímco u žáků prvního ročníku jsem celkem 13krát zaznamenala, že žák nepočkal na 

vyvolání, nebo se vůbec nepřihlásil, v pátém ročníku tomu bylo 58krát. 

 

V průběhu pozorování bylo zjevné, že žáci prvního ročníku vnímali svou třídní 

učitelku jako autoritu a vliv spolužáků na jejich chování byl minimální. Žáci tedy 

vnímají postavení učitelky jako významnější než postavení spolužáků. Žáci dodržovali 

pravidla, která učitelka stanovila, a reagovali na vybídnutí učitelky. V nemalém počtu 

jsem zaznamenala, že žáci oznamovali učitelce jakoukoli odchylku v chování svého 

spolužáka, a to i spolusedícího. 
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V pátém ročníku žáci v rozhovoru uváděli, že svoji třídní učitelku poslouchají 

z důvodu efektivnější výuky a osvojení si přednášené látky. To se pozorováním 

prokázalo jako ne zcela pravdivé, neboť jsem zaznamenala častý výskyt nerespektování 

učitelky, neplnění jejích příkazů, nedodržování zadaných pravidel, nereagování na 

učitelčino napomenutí. Na druhou stranu byl patrný rostoucí vliv vrstevníků na chování 

žáků. Velmi často se stalo, že jeden ze žáků úmyslně ignoroval učitelku (poslechl 

v daný okamžik, kdy ho učitelka napomenula, ale v momentě, kdy učitelka od něj 

odvrátila pozornost, vrátil se ke své předchozí činnosti) a ostatní se okamžitě přidali a 

podporovali jeho chování. Během zkoušení žáci napovídali svému zkoušenému 

spolužákovi, a to i přes několikeré napomenutí učitelky, aby tak nečinili. Během diktátů 

a desetiminutovek si žáci vzájemně radili. 
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6 Diskuse 

V této části diplomové práce shrnu výsledky výzkumného šetření a budu se blíže 

věnovat vybraným výstupům. 

Žáci vybraného prvního ročníku shodně uvedli, že do školy chodí rádi. 

Předpokládám, že jednomyslnost této odpovědi souvisí s nekritickým přijetím role 

školáka, která je pro žáky nová, zároveň však klade na všechny žáky stejné (podobné) 

požadavky, což jim umožňuje cítit se bezpečně „mezi svými“ a pod dohledem autority 

učitelky, která rovnost podmínek pro žáky garantuje. Zároveň lze z odpovědí vyčíst, že 

postavení učitelky a její přízeň jsou pro žáky v tomto věku rozhodující. 

Naproti tomu žáci z pátého ročníku již vnímají školu ambivalentně, což 

dokládají podpůrnými argumenty pro obě varianty (proč do školy chodí rádi či neradi). 

Tento výsledek souvisí s ontogenetickým vývojem jedince a jeho schopností posuzovat 

realitu diferencovaněji (více úhlů pohledu, větší slovní zásoba, hypotetické myšlení aj.). 

Co se týká obrazu dobré učitelky viděné očima žáků, přepokládala jsem, že 

výroky respondentů budou častěji odrážet pohled na neformální autoritu učitelky. Proto 

jsem očekávala častější výskyt odpovědí, které akcentují osobnostní kvality učitelky a 

pouze okrajový výskyt odpovědí zaměřených na profesní kvality učitelky. Tento 

předpoklad se potvrdil. Drtivá většina žáků kladla důraz na osobnostní kvality učitelky 

– např. hodná, zábavná, spravedlivá, přísná apod. Odpovědi reflektující profesní kvality 

učitelky se vyskytly spíše okrajově. Jednalo se např. o aspekty: je chytrá, umí učit aj. 

Odpovědi žáků na otázku zaměřenou na popis dobré učitelky odhalily další 

důležitou skutečnost. Odpovědi žáků prvního ročníku lze označit za obecné až vágní, 

nedokládaly snahu o hlubší proniknutí do problému, což připisuji skutečnosti, že žák je 

v tomto věku silně orientován na postavu učitelky a její nekritické přijetí. Naopak žáci 

pátého ročníku vykázali ovlivnění vrstevnickou skupinou a vyšší stupeň psychického 

zrání, což se projevilo ve větší rozmanitosti jejich odpovědí. Jejich odpovědi reflektují 

snahu o bohatší specifikaci vlastností dobré učitelky. 

V otázce důvěry žáků v jejich učitelku se potvrdil můj předpoklad, že žáci 

prvního ročníku absolutně své učitelce důvěřují. Vyjma jednoho žáka všichni ostatní 

bez rozmýšlení uvedli, že by se učitelce svěřili se všemi svými problémy. Žáci mladšího 

školního věku jsou očividně těsněji navázáni na svou učitelku a nezřídka kdy se v tomto 

vztahu odráží jejich citová vazba. Učitelka je pro ně osobou, které naprosto důvěřují a 
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která pro ně představuje pocit bezpečí v pro ně novém prostředí. Proto není velkým 

překvapením, že jí naprosto důvěřují. 

U žáků pátého ročníku již dochází k určitému posunu a jejich důvěra v učitelku 

není absolutní. Částečně toto zjištění vyplývá z faktu, že žáci se ve svém 

ontogenetickém vývoji nacházejí v období středního školního věku a u mnohých se již 

objevují projevy puberty. Pro dítě je v tomto věku důležitější být akceptováno členy 

vrstevnické skupiny než být bezvýhradně v konformitě s autoritou učitelky. Žáci pátého 

ročníku rozmýšleli, s jakými problémy nebo situacemi by se svěřili své učitelce. Jediné 

potíže, které by byli žáci pátého ročníku ochotni svěřit učitelce, souvisejí se šikanou. 

Dva respondenti uvedli, že by se učitelce nesvěřili vůbec s ničím. 

Jedna z otázek rozhovoru s žáky zjišťovala důvody, proč by měl žák poslouchat 

učitelku. Cílem bylo zjistit obecné argumenty bez vazby na konkrétní učitelku. 

Respondenti z obou ročníků uváděli různé důvody, zajímavé však bylo zjištění, že 

většina žáků se shodla na důvodu, že se chtějí něco naučit. Dalším zajímavým 

poznatkem, který vyplynul z odpovědí, byl důvod vztahující se přímo k osobě učitelky. 

Žáci prvního ročníku uváděli, že by měli učitelku poslouchat, aby ji nerozzlobili, což je 

důkazem citového vztahu k učiteli. Naopak žáci ročníku pátého odpovídali, že by měli 

poslouchat, protože učitelka je autorita. Z tohoto je zřejmé, že zatímco žáci prvního 

ročníku v odpovědi odrážejí svůj neformální vztah k učitelce, u žáků pátého ročníku 

vystupuje do popředí formální rovina jejich vztahu. 

V další otázce jsem zjišťovala skutečné důvody, proč poslechnout třídní 

učitelku. Zatímco 39 % žáků z prvního ročníku uvedlo, že poslouchá svou paní učitelku, 

protože ji mají rádi, v pátém ročníku tuto odpověď použilo 23 % žáků. Naopak 

odpověď „má se to“, která se u žáků pátého ročníku objevila nejčastěji (35 %), žáci 

prvního ročníku vůbec nepoužili. Zatímco žáci pátého ročníku poslouchají svoji 

učitelku, protože je to považováno za správné, u žáků prvního ročníku je zřejmá silná 

emoční vazba na učitelku. Toto zjištění souvisí s morálním vývojem dítěte. Žáci 

prvního ročníku se nacházejí v období prekonvenční morálky, kdy je respektování 

autority založeno na subjektivním vnímání dítěte. Žáci pátého ročníku jsou ve svém 

morálním vývoji v období konvenční morálky, kdy je dítě stále konformní s autoritou, 

ale z důvodu vnímání společenských pravidel, která jsou obecně považována za 

hodnotná. 

V otázce zaměřené na ověření významnosti vlivu vrstevnické skupiny na žáka 

jsme dosáhli zjištění, která nám potvrdila významnost tohoto vlivu. Zatímco žáci 
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prvního ročníku jednomyslně uvedli, že by situaci neposlušnosti spolužáka učitelce 

vždy oznámili, žáci pátého ročníku otázku nahlíželi diverzifikovaněji. Uváděli jak 

důvody, proč by situaci oznámili, tak i důvody, které by je vedly k rozhodnutí situaci 

neoznámit. Téměř 59 % dotázaných páťáků uvedlo, že v případě, pokud by se daná 

situace týkala jejich kamarádů, určitě by ji neoznámili. Na výzvu, aby vyjádřili 

argument jejich rozhodnutí, uváděli, že nechtějí přijít o kamaráda. Zde je zřetelný vliv, 

který má vrstevnická skupina na rozhodování jedince v pátém ročníku. 

Škálové otázky byly více zaměřeny na neformální autoritu učitelky (např. 

spravedlnost, důvěra, smysl pro humor aj.). Jejich cílem bylo zjistit, jak žáci vnímají 

přirozenou autoritu učitelky. Zatímco žáci prvního ročníku vnímají učitelku a její 

autoritu zcela nekriticky, žáci pátého ročníku již k jednotlivým složkám neformální 

autority učitelky přistupují diferenciovaně, což lze dovodit zjištěními u otázky č. 7 „Je 

tvoje paní učitelka chytrá?“, kde se oproti prvnímu ročníku již objevují různé odpovědi 

v ročníku pátém. Dále ještě lépe toto zjištění potvrzují odpovědi na otázku č. 8, „Má 

tvoje paní učitelka smysl pro humor?“. Zde se dokonce oproti dvěma diferencím 

v prvním ročníku objevuje v pátém ročníku již celá škála odpovědí! Podobná situace je i 

u otázky č. 10 „Můžeš se na svou paní učitelku spolehnout?“ a u otázky č. 11 „Můžeš se 

své paní učitelce svěřit?“. 

Druhá fáze výzkumného šetření byla provedena formou pozorování, jež mělo 

ověřit poznatky získané v průběhu rozhovorů. Na základě rozhovorů bylo stanoveno pět 

kritérií, která byla v průběhu předem stanového času sledována (bylo zaznamenáváno 

množství výskytu). 

U prvního a pátého sledovaného kritéria jsem ověřovala, zda žáci poslouchají 

příkazy zadané učitelkou a pravidla, která stanovila. Ani v jednom ročníku se v rámci 

rozhovorů neobjevilo, že by žáci učitelku neposlouchali. Naopak všichni uvedli, že 

svoji učitelku poslouchají a specifikovali argumenty, proč tomu tak je. Tato skutečnost 

pro mne byla překvapivým zjištěním. Předpokládala jsem totiž, že žáci pátého ročníku 

uvedou jak důvody, proč poslouchají, tak i důvody, proč neposlouchají svoji učitelku. 

Domnívala jsem se, že budou na danou otázku nahlížet z obou hledisek současně, stejně 

tak jako tomu bylo u otázky zaměřené na důvody, proč žáci rádi nebo neradi chodí do 

školy. Právě toto zjištění mě vedlo ke stanovení prvního kritéria. Jak jsem 

předpokládala, chování žáků prvního ročníku odpovídalo jimi uvedeným odpovědím. I 

když se objevily náznaky neuposlechnutí učitelky, jednalo se jen o výjimečné situace a 

po upozornění učitelky se již toto chování neopakovalo. U žáků pátého ročníku se mi 
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pravdivost jejich výroků nepotvrdila. Všichni respondenti uváděli, že svoji učitelku 

poslouchají, avšak jejich chování ve vyučování tomu ne vždy odpovídalo. Zaznamenala 

jsem častější výskyt situací, kdy neuposlechli a tuto skutečnost ještě podporoval fakt, že 

i po napomenutí učitelky se ke svému nevhodnému chování vrátili. Jistý vliv na to mělo 

i chování ostatní spolužáků. 

Protože žáci jako důvod uposlechnutí příkazů a dodržování pravidel učitelky 

uváděli argument „abych se něco naučil“, stanovila jsem jako druhé kritérium, zda žáci 

dávají ve vyučovací hodině pozor. Vycházela jsem z předpokladu, že pokud se chce žák 

něco naučit, musí dávat v hodině pozor. Všímala jsem si, zda žáci spolupracují, zda se 

aktivně zapojují do výuky a především, zda dávají pozor a poslouchají, co jim učitelka 

sděluje. Zatímco u žáků prvního ročníku jsem nezaznamenala situace, kdy by žáci byli 

učitelkou přistiženi, že by nedávali pozor, u žáků pátého ročníku byla nepozornost žáků 

zaznamenána podstatně častěji. Tato skutečnost dokládá můj předpoklad, že mezi žáky 

prvního a pátého ročníku existují rozdíly ve vnímání učitele. Významný vliv na toto 

zjištění má působení vrstevnické skupiny, neboť příčina nepozornosti ve většině případů 

vyplývala ze skutečnosti, že se žák bavil se svým spolužákem. 

Třetí kritérium (žák žaluje na spolužáky) a čtvrté kritérium (jak žák reaguje na 

spolužáky) přinesla zajímavá zjištění. Žáci prvního ročníku žalují na své spolužáky a 

nerozlišují, zda se jedná o kamaráda, či nikoli. Přátelství v tomto věku nemá trvalý 

charakter, tedy se jím žáci nenechají ve svém rozhodnutí ovlivnit. Naopak velmi 

významná je pro ně osoba učitele a tedy snaha zalíbit se mu a upoutat jeho pozornost. 

Naproti tomu vliv vrstevnické skupiny je v pátém ročníku nezanedbatelný a dostává se 

do popředí. Postupně se stává důležitější, než konformita s učitelem. 

 

Předpoklad 1: Výroky žáků budou častěji reflektovat faktory neformální autority 

učitelky. 

Nejčastěji uváděné vlastnosti (69 %), jaké by měla mít „dobrá učitelka“, byly takové, 

které souvisí s jejími osobnostními rysy (hodná, zábavná, přísná, spravedlivá). 31 % 

odpovědí se pak vztahovalo k odborným znalostem učitelky. Byl však zaznamenán 

rozdíl mezi žáky prvního a pátého ročníku. V případě prvního ročníku se vlastnosti 

vztahující se k neformální autoritě učitelky objevovaly v odpovědích 78 % žáků. U žáků 

pátého ročníku to bylo v 53 % případů. První předpoklad byl potvrzen pouze u žáků 

prvního ročníku. 
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Předpoklad 2: Ve vnímání autority učitelky jsou rozdíly mezi žáky prvního a pátého 

ročníku základní školy 

Potvrzením uvedeného předpokladu jsou odpovědi na otevřenou otázku č. 2 „Jaké 

vlastnosti má „dobrá učitelka“?“, kde je patrný vývoj preferencí a potřeb při vnímání 

učitelky zejména u žáků pátého ročníku, tedy od převážně uváděné vlastnosti „hodná“ 

v ročníku prvním, až po další požadavky jako „spravedlivá, umí dobře učit a zábavná“ 

v ročníku pátém. 

Dalším potvrzením jsou odpovědi na otevřenou otázku č. 3 „S jakými problémy 

by ses svěřil/a učitelce?“, kde je jasně zachycen vývoj od absolutní důvěry v ročníku 

prvním až po konkrétní specifikace problémů, s nimiž by se žáci svěřili učitelce 

v ročníku pátém, tedy „s problémy v rodině, šikanou i s ničím“, a „se vším“ by se svěřili 

už jen 2 žáci. Potvrzením předpokladu u otázky č. 3 jsou i odpovědi na strukturované 

otázky č. 10 „Můžeš se na svou paní učitelku spolehnout?“ a otázky č. 11 „Můžeš se 

své paní učitelce svěřit?“. 

Odpovědi na otevřenou otázku č. 4 „Proč bys měl poslouchat učitelky?“ rovněž 

potvrzují nejen rozdíl mezi vnímáním učitele v prvním a pátém ročníku, ale i vývoj, 

kterým žáci procházejí na 1. stupni základní školy. V ročníku pátém je patrný vliv 

vlastního úsudku, ale také snaha o interpretaci svých zkušeností (dodržování pravidel 

bezpečnosti, učitelka je autorita). V kontextu odpovědí na škálové otázky č. 10, 11 a 17, 

můžeme dovodit, že i zde se v diferenciaci odpovědí mezi ročníkem prvním a pátým 

odráží výše uvedený předpoklad. 

Otázka č. 5 „Zkus mi říct, proč posloucháš, nebo neposloucháš paní učitelku?“ 

ukazuje na zřetelný rozdíl a rovněž posun od preferencí a potřeby citového vztahu 

k učitelce v ročníku prvním (mám ji rád), až po pragmatičtější chování a potřeby, ale i 

očekávání od učitelky v ročníku pátém. 

Nejvíce však dle mého názoru potvrzují uvedený předpoklad odpovědi na 

otevřenou otázku č. 6 „Když tvůj spolužák udělá něco, co není správně, řekneš to paní 

učitelce, nebo si to necháš pro sebe? Proč ses tak rozhodl/a?“. U žáků první třídy není 

vůbec patrný vliv vrstevnické skupiny a ani zkušenosti z této skupiny („je to správné“), 

kterými jsou naopak odpovědi u žáků páté třídy významně ovlivněny („dotyčný není 

můj kamarád, jedná se o vážnou situaci, záležitost se mě osobně týká“). Odpovědi na 
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škálové otázky č. 10, 11 a 17 rovněž potvrzují změny od prvního do pátého ročníku 

četností i obsahem negativního hodnocení. 

 

Doporučení pro učitele 1. stupně základní školy pro efektivní práci s vlastní 

autoritou ve výchovně-vzdělávacím procesu 

Na základě potvrzení předpokladu č. 2 a syntézy odpovědí na otevřené a škálové otázky  

uvádím následující doporučení, která by měly učitelky respektovat při budování své 

autority u žáků prvního ročníku a u žáků pátého ročníku. Tato doporučení jsou oddělena 

pro oba ročníky, v jednotlivých bodech zobecněna, a jsou zde i uvedeny mé praktické 

zkušenosti. 

Doporučení pro první ročník: 

1. Pro žáky prvního ročníku je velice důležité, aby je učil hodný člověk. Je 

však nutno vzít v úvahu, že hodného učitele rozpoznávají spíše citem, 

pozorováním vnějších projevů, jako jsou gesta, tón hlasu, barva oblečení, vůně 

apod., nikoliv v kontextu vlastních zkušeností a ověřování v praktickém životě. 

Proto učitel mnohem více klade důraz na formy svého vystupování a 

sebeprezentace, tedy na vnější čitelnost vnitřních obsahů. 

2. Žáci mají sklon vnímat autoritu učitelky jednobarevně. Tedy ne v různých 

odstínech, ale ve zjednodušeném hodnocení: ano-ne, dobrá-špatná, hodná-zlá. 

S tím je třeba počítat v praxi už od samého začátku, a takto dítětem vytvořený 

obraz (někdy i idealizovaný či naopak) nemusí odpovídat realitě. Z praxe 

uvádím výrok žáka: „paní učitelka je zlá, protože se mračí“. 

3. Žáci ještě nerozlišují hranice role učitele. Považují-li žáci učitele za blízkou 

osobu, pak počítají i s jeho plněním dalších rolí. Učitel s tím musí v praxi 

pracovat, setkává se často s řešením situací, které přímo nesouvisejí pouze 

s výukou, role učitele nemůže být ještě zcela přesně vymezena a spíš bude velmi 

široká. V praxi se často setkávám s tím, že žáci očekávají od učitele i řešení 

problémů širší či užší rodiny. Prosté odmítnutí nebo negativní reakce učitele 

může v této chvíli spíše ublížit než pomoci. 

4. Vliv vrstevnické skupiny není patrný. Děti mají spíše snahu přiklonit se zcela 

k učitelce. V praxi dochází často k „otevřenému nekritickému žalování“ na 

spolužáky, učitel musí umět s touto situací pracovat a vhodným způsobem a 

vyváženě reagovat. Je také žádoucí, aby i učitel byl tím, kdo vznik pozitivního 

vlivu vrstevnické skupiny podporuje. 
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Doporučení pro pátý ročník: 

1. Žáci pátého ročníku očekávají od učitele mnohem více, než jen aby je učil 

hodný člověk, také posuzování a vzájemná interakce mezi žáky a učitelem 

probíhá již na základě zkušeností a vyvíjejícího se kritického myšlení. Učitel je 

stále více konfrontován s požadavky a očekáváním žáků a musí s tím stále 

počítat. 

2. Autorita učitele je podrobena většímu zkoumání ze strany žáků, kteří jsou 

již schopni rozlišit a posuzovat jednotlivé vlastnosti učitele, posoudit i odstíny 

reality a to i v čase, neboť se již jedná o žáky, kteří jednak chtějí a také částečně 

umějí své zkušenosti uplatnit. Tedy učitel již nevystačí se svým zjednodušeným 

obrazem na základě gest či vnějšího vzhledu, není vnímán jednobarevně, a musí 

být také mnohem více náročný i k obsahu a kontinuitě svých sdělení žákům. 

V praxi jsem často konfrontována s obsahem svých předchozích sdělení, a to 

často i po půl roce. Učitel tedy musí sledovat kontinuitu svého vystupování. 

3. Učitel pracuje s tím, že hranice jeho role jsou jasněji vymezeny. O to více se 

soustředí na hloubku a kvalitu své práce, kterou žáci očekávají. K tomu je také 

nutné přizpůsobit organizaci výuky, kdy se stále více do výuky zapojuje větší 

počet učitelů a vzniká tím jasnější rozdělení jejich rolí i co do odbornosti, a tak 

dochází k srovnávání ze strany žáků mezi jednotlivými učiteli. Z praxe uvádím, 

že vnímané rozdíly mezi učiteli významně ovlivňují i přístup žáků k jednotlivým 

předmětům, a tedy i jejich studijní výsledky. 

4. Je patrný velký vliv vrstevnické skupiny na chování žáků a tím i vliv na 

postoj k učiteli a jeho autoritě. Učitel by měl s tímto vlivem nejen počítat, ale i 

správně jej podporovat nebo usměrnit. Z vlastní praxe bych uvedla příklad 

pozitivního vlivu vrstevnické skupiny na chování žáka k postiženému 

spolužákovi, kdy skupina usměrnila pozitivním směrem posměšné chování 

jednoho z žáků. 
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Závěr 

Autorita je neoddělitelnou součástí pedagogické profese a každý učitel si musí svou 

autoritu u žáků postupně vybudovat. Proces získání a udržení si autority je složitý a 

dlouhodobý. Naopak ke ztrátě autority může dojít velmi snadno. Každý učitel i každý 

žák jsou jedinečné osobnosti, které vstupují do vztahu autority. Učitel je na základní 

škole mnohdy žáky vnímán jako vzor. Ovlivňuje názory a postoje žáka na vzdělání a 

může položit základy pozitivního vnímání celoživotního vzdělávání. 

V rámci diplomové práce jsem si předsevzala zjistit, zda existují ve vnímání 

učitelovy autority mezi žáky prvního a pátého ročníku nějaké rozdíly a zda odpovědi 

respondentů budou více reflektovat formální nebo neformální aspekty autority. Pro 

realizaci výzkumného šetření jsem si vybrala první a pátý ročník ZŠ Stráž nad Nisou. 

V obou třídách vyučují učitelky s přibližně stejnou délkou praxe a stejného věku. 

Závěry, které vyplývají z této diplomové práce, jsou zpětnou vazbou pro učitelky, 

v jejichž třídách probíhalo výzkumné šetření, a mohou být zároveň výchozím 

podkladem pro dalším výzkum této problematiky. 

Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že v oblasti vnímání 

autority učitele žákem prvního a pátého ročníku existují rozdíly. Zatímco žáci prvního 

ročníku nahlížejí na svého učitele nekriticky a v jejich vztahu k němu se odráží silná 

citová zainteresovanost a absolutní důvěra, žáci pátého ročníku vnímají autoritu učitele 

spíše jako společensky uznávanou normu. Výzkumné šetření prokázalo, že významným 

faktorem ovlivňujícím vnímání autority učitele žáky je postupně narůstající vliv 

vrstevnické skupiny. 

Zajímavé zjištění, které přinesly výsledky výzkumného šetření, je, že 

s rostoucím věkem žáků nabývá na důležitosti vnímaná odbornost a didaktický zdatnost 

učitele, oproti čistě osobnostním kvalitám. Tento fakt by mohl být námětem pro 

podrobnější šetření na výzkumném poli budování autority učitele. Myslím, že zjištěné 

výsledky mohou posloužit i jako pomoc začínajícím učitelům, jejichž autorita se bude 

teprve utvářet, ale i pedagogům s praxí, kteří by neměli zapomínat na vývojová 

specifika žáků. 
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Příloha 1 – Záznamový arch rozhovor 

 

Třída:                                                                           Pohlaví: 

Otevřené otázky: 

1. Zkus mi říct, proč rád/a nebo nerad/a chodíš do školy? 

 

 

 

 

2. Jaké vlastnosti má „dobrá učitelka“? 

 

 

 

 

3. S jakými problémy by ses svěřil/a učitelce? 

 

 

 

 

4. Proč bys měl/a poslouchat učitelky? 

 

 

 

 

5. Zkus mi říct, proč posloucháš nebo neposloucháš svou paní učitelku? 

 

 

 

 

6. Když tvůj spolužák udělá něco, co není správně, řekneš to paní 

učitelce, nebo si to necháš pro sebe? Proč se tak rozhodneš? 

 

 

 



 

 

Škálové otázky: 

7. Je tvoje paní učitelka chytrá? 

 

8. Má tvoje paní učitelka smysl pro humor? 

 

9. Je tvoje paní učitelka spravedlivá? 

 

10. Můžeš se na svou paní učitelku spolehnout? 

 

11. Můžeš se své paní učitelce svěřit se svými problémy? 

 

12. Je tvoje paní učitelka hezká? 

 

13. Říká tvoje paní učitelka vždycky pravdu? 

 

14. Dokáže tvoje paní učitelka poradit a pomoci? 

 

15. Máš rád/a svou paní učitelku? 

 

16. Je tvoje paní učitelka kamarádská? 

 

17. Věříš své paní učitelce? 

 

18. Je tvoje paní učitelka „dobrou učitelkou“? 

  



 

Příloha 2 – Záznamový arch pozorování 

Kritéria: 

1. Žák poslouchá příkazy zadané učitelkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Žák dodržuje pravidla zadaná učitelkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Žák dává pozor ve vyučovací hodině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Žák žaluje na spolužáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jak žák reaguje na své spolužáky. 

 


