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ABSTRAKT 

Předmětem mé bakalářské práce je strategie komunikace mezi učitelem a ţákem. Teoretic-

ká část práce se zabývá vymezením pojmů z oblasti obecné a pedagogické komunikace. 

Praktická část práce je zaměřena na výzkum komunikace mezi učitelem a ţákem na Střed-

ní škole - Centrum odborné přípravy technické Kroměříţ. Kvantitativní výzkum byl reali-

zován metodou dotazníkového šetření jak u ţáků, tak u učitelů teoretické výuky. Závěrečné 

zpracování a vyhodnocení získaných dat, včetně jejich následné analýzy a interpretace, je 

doplněno o sumarizační shrnutí a doporučení pro praxi.  

Klíčová slova: komunikace, pedagogická komunikace, strategie komunikace ţáka, strate-

gie komunikace učitele, komunikační dovednosti, pravidla komunikace, verbální komuni-

kace, neverbální komunikace.  

 

ABSTRACT 

The dissertation will mainly focus on communication strategy between teacher and student. 

In the theory part I describe common communication and pedagogical communication. In 

the practical part, I will apply methods from the theoretical part of communication between 

teacher and student at High School - Centrum odborné přípravy technické Kroměříţ. The 

quantitative research is using a questionnaire for students as well as for the teachers. The 

summary focus on the evaluation of the questionnaires and interprets the analysis earlier 

described in the theory part. The last part is aiming to come up with some useful recom-

mendation. 

 

Keywords: communication, pedagogical communication, communication strategy of a stu-

dent, communication strategy of a teacher, communication skills, communication rules, 

verbal communication, non-verbal communication 
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ÚVOD 

K volbě tématu mé bakalářské práce mně přivedla moje práce učitelky na střední škole, 

kde jsem denně součástí komunikačního procesu s ţáky. Má pedagogická praxe trvá jen 5 

let, přesto bych chtěla popsat mé zkušenosti a porovnat je se zkušenostmi kolegů 

s dlouholetou praxí na Střední škole - Centrum odborné přípravy technické Kroměříţ. 

Srovnat zákonitosti obecné komunikace a specifika pedagogické komunikace se ţáky.  

Zamyslet se nad moţnostmi zlepšení komunikace, popsat nejčastější chyby, kterých se 

učitel dopouští při komunikaci s ţáky. Zjistit jakým způsobem ovlivňuje tuto komunikaci 

rychlý vývoj v oblasti informačních technologií. V práci bych chtěla kromě teoretických 

východisek popsat hlavně postřehy z mé vlastní praxe a prostředí školy, kde nyní působím. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 KOMUNIKACE 

Jeden ze základních komunikačních zákonů praví, ţe kaţdé chování v přítomnosti druhé 

osoby má informační hodnotu. Všechno, co děláme – způsob sezení, spojování rukou, 

změna hlasového tónu – je komunikační podobou a podléhá jejím pravidlům.  

(James Eicher) 

 

1.1 Obsah pojmu komunikace 

 

Komunikace je pro člověka nepostradatelná sociální potřeba stejně potřebná a přirozená 

jako ostatní ţivotní potřeby. Nejen slovem ale i kaţdým gestem, pohledem, projevem těla 

komunikujeme s okolním světem. Slova, věty i mlčení mají stejný význam – jsou projevem 

nějaké komunikace. Komunikace je přesně to, co odlišuje ţivé organismy od neţivých 

součástí okolního světa. Mezi ţádnými jinými tvory neplatí to, co platí u člověka – rozdíly 

v ţivotní úrovni, pohodě, míře rozvoje osobnosti, v celkové kvalitě ţivota a v neposlední 

řadě rozdíl mezi dobře a špatně komunikujícím člověkem. 

 „Komunikace je podstatou lidskosti. Nesoudíme lidi pouze podle toho, kolik toho ví, ale 

také podle toho, jak se chovají a jak komunikují.“  (Mikuláštík, 2003, str. 15)   

Slovo komunikace z latinského „communicare“ – sdělovat a přenášet informace, radit se 

s někým, má mnoho významů. Kromě běţného významu, se lze s pojmem setkat v řadě 

vědních disciplín: sociologie, psychologie, filozofie, pedagogické vědy, biologie, kyberne-

tika, logika, jazykověda, technické vědy, výpočetní technika a další. Kaţdá z nich definuje 

pojem komunikace po svém a dává mu svůj specifický význam. Proto taky nacházíme 

mnoho různých definic pojmu komunikace. 

J. W Vander Zanden (in Nakonečný 1999) definuje komunikaci jako „proces, jímţ lidé 

předávají informaci, ideje, postoje a emoce jiným lidem.“ 

Vývoj civilizace je spojen s objevováním stále nových způsobů komunikace od mimoslov-

ních pomocí gest a mimiky přes ústní podání, písemný projev, tisk, rozhlas, televize a in-

ternet. Přístup k internetu ve škole i doma způsobuje, ţe děti a mládeţ stále více času tráví 

u počítače neţ u televizní obrazovky. Internet hraje stále důleţitější roli ve světě děti a 

mládeţe. Mládeţ televizi od jistého věku (nejčastěji s příchodem puberty) vypouští a veš-
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kerý jejich sociální ţivot ovládá internet, mobilní telefon a SNS (sociální sítě) jako Face-

book, Twitter apod.    

Vliv obou médií na psychiku mladistvých lze hodnotit podle faktu, ţe působení jakékoliv 

informace je tím silnější, čím méně je k dispozici předchozích znalostí a zkušeností ke kri-

tickému zhodnocení této informace. Z tohoto hlediska a taky z nedostatku ustálených hod-

not a morálních postojů u dětí a mládeţe představují zmiňovaná média větší riziko ohroţe-

ní neţ u dospělých. K tomu přistupuje riziko závislosti a zdravotní rizika vysedávání před 

obrazovkou. (Musil, 2007). 
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1.2 Typy komunikace 

Druhy komunikace lze klasifikovat podle různých hledisek. Pro přímou mezilidskou ko-

munikaci má zásadní význam odlišení verbální a neverbální sloţky. Toto dělení patrně 

nejvíce vystihuje potřeby klasifikace komunikačního procesu. Podle Svatoše (2006) ver-

bální sloţka je více spojena se sdělovaným obsahem, je věcnější. Neverbální sloţka je spo-

jena s emocemi a s vnitřním stavem člověka. Obě se vzájemně doplňují a tvoří celek.  

A. Mehrabian  říká, ţe vyvolat sympatii či antipatii je moţno několika způsoby. „Největší 

účinek přikládá:  

 faciálnímu (týkající se tváří, obličeje) chování, mimice a pohybům očí (55%), 

 následně se zmenšuje nebo zvětšuje vzdálenost, podle toho, zda se vytváří sympatie 

či antipatie, 

 pak hrají důleţitou roli svrchní tóny řeči (melodie hlasu, rytmus, hlasitost, výška…) 

aţ (38%), 

 verbální obsah (7%).“ (Mikulaštík, 2003, s. 113) 

Neverbální sloţka je důleţitá hlavně v přímé komunikaci. Pokud s někým komunikujeme 

prostřednictvím telefonu, e-mailu, či jinou vzdálenou komunikací těţko rozpoznáme výraz 

tváře, gesta, či další sloţky neverbálního projevu.  V pedagogické praxi v přímé komuni-

kaci jsou tyto projevy důleţité. Jak pro ţáka, tak i pro učitele tvoří zpětnou vazbu. Mimika 

tváře, gestikulace, zrakový kontakt učitele jsou pro ţáka důleţitým sdělením o jeho chová-

ní, výkonu při zkoušení. Stejně tak ţákovi neverbální projevy sdělují učiteli, zda sdělované 

je zároveň pochopeno, zda ţák je soustředěn či nikoliv, je unaven a nestíhá, má strach, ţe 

bude vyvolán, apod.       

Podle Kohoutka (2010) efektivní a konstruktivní komunikace  zejména ve školství předpo-

kládá respektování celé řady podmínek, především emoční komunikační ,,podtón“  hla-

su komunikátora v komunikaci a nonverbální komunikační „podtext“  ( řeč těla: zejména 

celkový dojem, osobnostní image,  celkový výraz obličeje, krčení čela, pohyby hlavou, 

úsměv, oční kontakt a jeho délka, mimika, proxemika a proximita (oddalování se či přibli-

ţování se), motorika,  gestikulace (pohyb rukou), podávání ruky s  přiměřeným stiskem, 
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způsob vyjadřování, pantomimika) má stále prezentovat a zajišťovat akcepta-

ci komunikanta a soustředěný zájem o jeho osobu a kladný postoj k němu. 

 

1.2.1 Verbální komunikace 

 

Verbální komunikace není zdaleka jen komunikací hlasovou, jak by se na první pohled 

zdálo. Díky vynálezu písma a schopnosti vytvářet obrazy se nepřímá verbální komunikace 

z větší části uskutečňuje vizuálně. Písemná komunikace zahrnuje korespondenci (úřední 

dopis, osobní a společenský dopis, ţivotopis a motivační dopis, email, fax, SMS a MMS 

zprávy, chat, SNS), vizitky, odborné publikace atp. 

Verbální komunikace dělíme na dvě úrovně:  

emotivní (umění) a informativní (praktické funkce).  

Další dělení podle druhu: 

 Formální komunikace – je obvykle plánována, má stanoveny specifické cíle a bývá 

realizována jako neveřejná záleţitost. Příkladem můţe být například přijímací nebo 

hodnotící pohovor. 

 Neformální komunikace – vyskytuje se mnohem častěji neţ formální komunikace, 

je nenáročná na přípravu. Příkladem můţe být nezávazné povídání.  

 

Verbální komunikace realizovaná prostřednictvím hlasu představuje jeden z nejtypičtějších 

rysů člověka a jazyk představuje základní komunikační nástroj civilizace. 

Verbální komunikací se tady rozumí vyjadřování pomocí slov prostřednictvím příslušného 

jazyka. V širším pojetí se do verbální komunikace zařazuje komunikace ústní i písemná, 

přímá nebo zprostředkovaná či ţivá nebo reprodukovaná. 
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1.2.2 Neverbální komunikace 

Neverbální komunikace bývá také označována jako řeč těla, nonverbální anebo mimoslov-

ní komunikace. Znamená proces dorozumívání s neslovními prostředky.  

Paralingvistické prostředky komunikace jsou doprovodnými rysy verbální komunikace, 

které podstatnou měrou ovlivňují význam a smysl komunikování. Mezi jejich základní 

prvky patří: hlasitost projevu, kvalita řeči, výška tónu hlasu, barva hlasu a intonace, 

emoční zabarvení projevu, plynulost řeči, rychlost řeči, slovní důraz, rytmus, akustická 

náplň pauz, chyby v projevu.  

Extralingvistické prostředky komunikace jsou mimořečové prostředky komunikace – 

řeč těla. (Gavora 2005) 

Dělí se na tyto sloţky: 

 Kinezika – oblast sociální psychologie zaměřená na sledování pohybů celého těla 

při nonverbální komunikaci. Jedná-li se o pohyby určitých části těla, setkáváme se 

s označením speciálním.  

 Gestika – zaměřena zejména na pohyby a postavení prstů, paţí, nohou a hlavy. Ges-

tika se zabývá našimi gesty, tedy tím co vypovídají naše ruce svými pohyby.  

 Ruce jsou kontaktním orgánem těla, jsou komunikačním kanálem mezi vnitřním a 

vnějším prostředím. Pomáhají nám rozvíjet naše představy imaginárním vyobraze-

ním ve vzduchu, dávat slovům důraz, jsou zbraněmi pro útok i obranu. Při sezna-

mování tvoří důleţitou bariéru, právě podání rukou nás sbliţuje a motivuje 

k dalšímu hovoru. 

 Mimika – zaměřena na pohyby obličejových svalů. Mimika probíhá skrze pohyb 

očí, obočí, čela, lící, úst a brady. Snad nejdůleţitějším mimickým projevem nejen u 

učitele je úsměv. 

 Vizika – (málo pouţívaný výraz pro pohledy) je komunikace zaměřena na pohyby 

očí, víček, obočí, oční kontakt. Pohled je nejdůleţitějším nonverbálním nástrojem 

učitele, neustálý zrakový kontakt se třídou umoţňuje monitorování dění ve třídě, 

vyhodnocování chování ţáků a odhadnout, zda mu ţáci rozumějí.  

 Haptika – zaměřena na význam doteků. Lidské tělo je rozděleno do několika doty-

kových pásem. Povolenými pásmy pro učitele jsou hlava, záda, ramena, ruce. Nikdy 

by se nemněl dotknout pásem označovaných jako intimní. V dnešní době je tato 
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forma komunikace často diskutovaná problematická z hlediska pracovních vztahů a 

rovněţ ze strany ţáka můţe být vnímána jako obtěţující. 

 Proxemika – zaměřena na význam vzdáleností mezi komunikujícími. Kaţdá komu-

nikační situace vyţaduje jinou vzdálenost mezi komunikujícími – komunikační zó-

na (intimní, osobní, sociální veřejná). Osobní prostor je zóna člověka, ve které se on 

cítí dobře a narušení této zóny je vnímáno jako ohroţení psychické svobody. 

 Posturologii – zaměřena na postoje a pozice celého těla. Z drţení těla je moţné vy-

číst dominanci nebo submisivitu, obranu nebo útočnost, sebevědomí nebo nejistotu. 

 Vzhled, zevnějšek - celkový vzhled člověka je důleţitou stránkou nonverbální ko-

munikace. Image dělá člověka. 

1.3 Funkce komunikace 

Komunikace probíhá mezi dvěma či více subjekty, kteří chtějí spolu nejen hovořit a předá-

vat si informace, ale také sdělit své pocity, nálady, postoje a vztahy k protějšku, ovlivnit 

jej, působit na něj. Aniţ to vnímáme, komunikujeme proto, abychom dosáhli určitého cíle, 

záměru. Můţe jít o předávání informací, pokyny, vysvětlení, přesvědčování, řešení krizové 

situace, uklidňování, neformální povídání. Vymezení hranic mezi jednotlivými funkcemi 

komunikace nejsou jednoznačné, častokrát se překrývají.  

Funkcí komunikace dle Mikuláštíka (2003):  

 Informativní – myslíme tím předávání určitých informací, faktů či jiných údajů me-

zi lidmi. 

 Instruktivní – úzce souvisí s funkcí informativní, umoţňuje organizovat, instruovat, 

předávat popisy, návody jak dosáhnout daného cíle. 

 Přesvědčovací – jedná se zde o záměrné působení na jiného člověka s cílem změnit 

jeho postoj, názor nebo způsob konání. Lze rozlišovat mezi racionálním přesvědčo-

váním pomocí argumentů, faktů oproti emocionálnímu přesvědčování formou pů-

sobení na city, které můţe hraničit s manipulací. 

 Posilovací a motivující – úzce souvisí s funkcí přesvědčovací. Jde o posilování na-

šeho sebevědomí, posilování vztahu k někomu či něčemu.  

 Zábavná – jde o vyplnění času komunikací za účelem pobavit, rozesmát, navodit 

atmosféru pohody apod.  
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 Vzdělávací a výchovná – působí prostřednictvím různých institucí, výchovně-

vzdělávacích zařízení zejména škol. Je z velké části tvořena funkcí informativní a 

instruktivní ale i dalšími funkcemi.  

 Socializační a společensky integrující – funkce k vytváření vztahů mezi lidmi, posi-

lování pocitu sounáleţitosti a vzájemné závislosti na druhých lidech. Je závislá na 

naší společenské úrovni, postavení, do jakých společenských vrstev chceme patřit. 

Je také ovlivněna naší vyspělostí v závislosti na věku, vzděláním, ţivotním stylem. 

 Osobní identita – důleţitá funkce, která nám pomáhá ujasnit si, kdo jsem a čeho 

chci dosáhnout; uspořádat vlastní pocity, postoje, získat sebevědomí.  

 Poznávací – souvisí s funkcí informativní spíše z pohledu komunikanta. Pomocí 

zkušeností jiných lidí nám umoţňuje získávat navíc informace, které bychom vlast-

ními zkušenostmi nebyli schopni v takové šíři proţít. 

 Svěřovací – sdělování pocitů za účelem zbavit se vnitřního napětí, překonat těţkosti 

s očekáváním podpory, hledání podpory 

 Úniková – komunikace nezávazná za účelem odreagování, s cílem odpoutání se od 

vlastních problémů, od kaţdodenní reality. 

1.4 Komunikační styly 

Kaţdý kontakt s lidmi má nějaký účel a nějakou funkci, můţe jich mít i více najednou. 

Podle tohoto účelu či funkce rozlišujeme komunikační styly, kterými vymezujeme účel, 

způsob i okolnosti mezilidského komunikování. Existují také přechody a prolínání mezi 

jednotlivými styly, v rámci jedné konverzace lze střídat či kombinovat styly komunikace. 

Dalšími důleţitými znaky pro komunikační styl je postavení komunikátorů a jejich distan-

ce. Symetrické postavení je takové postavení, kdy mají účastníci komunikace stejná práva. 

Oproti tomu Asymetrické postavení vychází z předpokladu, ţe  mezi účastníky je nerov-

nost (učitel - ţák, nadřízený - podřízený).  

 

Podle Plaňavy rozlišujeme pět komunikačních stylů: 

Konvenční komunikační styl 

(Konvence = ustálený způsob jednání, společenské pravidlo) Můţeme zde zahrnout i 

pozdravy, seznamování, poklony či lichotky. Cílem je získat kontrolu nad emocemi, za-
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bránit rozpakům a neztratit tvář. Dále také posílit soudrţnost skupiny a usnadnit přechod  z 

jedné ţivotní etapy do druhé. Tento styl se objevuje taky v situacích emočně silných, patří 

sem rituály a ceremoniály - například svatby, pohřby, vánoce, slavnostní večeře. Nacházet 

se zde můţete jak v pozici symetrie tak asymetrie. Obvyklá distance je 1,5 - 2m, u rituálů a 

ceremoniálů můţe být tato distance různá. Jako citové projevy jsou zde nejčastěji vyuţívá-

ny mírně pozitivní úsměvy. 

Konverzační komunikační styl 

Funkční aspekty konverzačního stylu jsou výměna informací, názorů, sebeprosazení a pou-

ţití sounáleţitosti. Účelem můţe být pobavit se. K tomuto stylu patří: povídání si při jídle, 

společenské zábavy a hry, diskuze apod. Pozice symetrická s distancí 2 - 4 m, např. kolem 

stolu. Citové projevy zpravidla pozitivní. 

Operativní komunikační styl 

Účelem tohoto stylu je především udrţet kontrolu nad lidmi, uspokojování běţných potřeb, 

zvládání ţivotního prostoru. Např. jednání na úřadech, v obchodech, pracovní činnosti, 

prohlídka u lékaře. Pozice jen asymetrická, s distancí 2 - 5 m (s výjimkou profesionálních 

doteků, kde distance klesá na 0 m). Je potřeba udrţet neutrální citové projevy.  

Vyjednávací komunikační styl 

Funkcí stylu je vyřešení problému při rozdílných a vylučujících se zájmech či potřebách. 

Patří sem: rozvodové dohody, smlouvání při nákupu, jednání s únoscem, vyjednávání o 

pravidlech, domluva o dovolené apod. Pozice jen symetrická, s distancí 2,5 m a více závis-

lá na počtu účastníků. Pokud moţno bez citových projevů, s neutrálním výrazem.  

Osobní, intimní komunikační styl 

V průběhu uspokojování základních ţivotních potřeb a při ochraně a reprodukci ţivota. 

Příkladem mohou být bytostné rozmluvy, mazlení, erotika, sex, hádky či fyzický střet. Jiţ 

samotný název naznačuje, ţe distance je zde velmi malá, zhruba 0 - 35 cm. Pozice symet-

rická i asymetrická. Citové projevy bývají výrazné, ať uţ pozitivní či negativní. 
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1.5 Komunikační dovednosti 

„Mluvme, jak smýšlíme, a mysleme si, co říkáme, ať slova shodují se se životem.“ (Seneca) 

Komunikovat se učíme od nejútlejšího věku. Zvládnout komunikační dovednosti a rozvíjet 

popsané styly lze do té míry, do jaké člověk chce a pokud ví jak. V profesích, kde nejvý-

znamnější a časově nejfrekventovanější sloţkou práce je právě komunikace s člověkem 

nebo skupinou lidí, je zvládnutí právě komunikačních dovedností tou nejdůleţitější sloţ-

kou kvalifikace. Patří sem povolání zařazené mezi sluţby a pomáhající profese: ve zdra-

votnictví, sociální práce, obchody, úřady a v neposlední řadě učitelská profese. V dalším 

textu se budeme zabývat blíţe pedagogickou komunikací.  
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2 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE 

 

2.1 Vymezení pojmu 

Pedagogická komunikace je případem sociální komunikace a je zdánlivě spojena jen 

s výchovou a vzděláváním člověka. Podle Švece (2005) je to záměrný proces komunikace 

mezi učitelem a ţákem (ţáky) ve škole či jinak pedagogicky adaptovaném prostředí. 

Komunikace je tedy základním prostředkem realizace výchovy a vzdělávání prostřednic-

tvím verbálních a neverbálních projevů učitele a ţáků. 

Definic pedagogické komunikace lze najít mnoho. Uvedu jen některé, dle mého názoru 

výstiţné.  

Pedagogická komunikace je komunikací, která sleduje pedagogické cíle, pomáhá vychová-

vat a vzdělávat. Podle Mareše a Křivohlavého (1995, s. 28) lze tento typ komunikace zařa-

dit do sociální komunikace jako její zvláštní podtyp. Bývá zde tendence zjednodušovat 

pojem pouze na komunikaci mezi pedagogy a ţáky, tedy komunikaci ve škole. Širší kon-

cepce pojetí pedagogické komunikace připomínají, ţe výchovně vzdělávací působení se 

odehrává nejen ve škole, ale také v rodině, předškolních zařízeních a také mimoškolních 

zařízeních.  

Pojem pedagogická komunikace je podle Nelešovské (2005, s. 26 -28) chápán  

z různých hledisek v diferencovaném obsahu i rozsahu. V této publikaci uvádí  

názory a vymezení pojmu některými dalšími autory:  

Definice Gavory (1988 In Nelešovská, 2005, s. 26): „Pedagogická komunikace  

je výměna informací mezi účastníky výchovně-vzdělávacích cílů. Pedagogická  

komunikace se řídí osobitými pravidly, která určují pravomoci jejich účastníků.“  

Gavora (2005, s. 25) definuje komunikaci také jako základní prostředek realizace  

výchovy a vzdělávání prostřednictvím verbálních i neverbálních projevů učitele a  

ţáka. Nelešovská uvádí definici Leonťjeva (1973 In Nelešovská, 2005, s. 26):  

„Pedagogická komunikace je profesionální komunikace učitele se ţákem při  
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vyučovací hodině i mimo ni, jeţ má určité pedagogické funkce a je zaměřena 

 na vytvoření příznivého psychologického klimatu.“ 

2.2 Cíle pedagogické komunikace 

Základním cílem pedagogické komunikace je podílet se na rozvoji vychovávaného a vzdě-

lávaného jedince, v souladu s kvalitami jeho osobnosti, jeho moţnostmi a mezemi. 

V uţším slova smyslu je cílem pedagogické komunikace sdělování tzv. pedagogickým 

informací Gavora (in Svatoš 2006), jeţ přímo nebo nepřímo souvisejí se základními peda-

gogickými kategoriemi – především s cílem výchovy a vzdělávání a jeho obsahem. 

Pedagogická komunikace má své aktéry, učitele a ţáky, příp. ţáky mezi sebou. 

Pedagogická komunikace je často jednosměrná, většinu času hovoří učitel. Je tady ţádoucí, 

aby se učitel snaţil pomocí vhodných metod o intenzivní obousměrnou komunikaci. Ţáci 

se pak mohou aktivně vyjadřovat k dané problematice. 

Pedagogická komunikace má pak výrazný interaktivní charakter, který se projevuje komu-

nikačními směry, komunikačními taktikami a strategií. 

2.3 Funkce pedagogické komunikace  

Pedagogická komunikace má podle Mareše a Křivohlavého (1995, s. 29) ve školním pro-

středí několik rozličných podob. Oficiální linie komunikace probíhá na základě rozsahu a 

obsahu učebních osnov a komunikace jejich účastníků je upravována školním řádem. Hned 

vedle linie oficiální existuje komunikace mezi učitelem a ţákem, která probíhá často zcela 

neoficiální formou. Jedná se o komunikaci před vyučováním, rozhovory s ţáky o přestáv-

kách či rozhovory mezi samotnými ţáky mimo vyučovací hodiny. 

Typy vztahů účastníků pedagogické komunikace:  

(Gavora, 1988 In Nelešovská, 2005, s. 29)  

 učitel x ţák  

 učitel x třída  

 učitel x skupina ţáků  

 ţák x třída  

 ţák x skupina ţáků  
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 ţák x ţák  

 skupina ţáků x skupina ţáků  

 skupina ţáků x třída  

Ve vztazích, kde figuruje učitel, jako účastník pedagogické komunikace dochází k nesyme-

trickému postavení účastníků dané komunikace. Učitel se stává nadřazeným, je to on, kdo 

rozhoduje o tom, který z ţáků bude v danou chvíli komunikovat atd. Vztah účastníků k 

učiteli se postupně vyvíjí a upevňuje. 

 

2.4 Pravidla pedagogické komunikace  

Pravidla jsou ve výchově tím, čím je abeceda pro čtení. Neobejdeme se bez nich v ţádném 

věku. Pro průběh zralé komunikace existují rovněţ základní pravidla. Pro průběh dialogic-

ké komunikace jsou nutná, bez nich by nebyla moţná. Příklad uvádí J. Kalous (in Kurelová  

1999): „Partneři se pravidelně střídají v hovoru. Vţdy jeden hovoří, druhý naslouchá, pak 

si úlohy vymění. Nemohou hovořit oba současně. Není dovoleno skákat si do řeči, pak 

nikdo nenaslouchá. Soustavné přerušování hovoru partnera vede k rozbití komunikace. 

Naslouchající dává najevo, ţe věnuje komunikaci plnou pozornost.“ 

Můţeme si poloţit otázku, zdali vytváříme ve výuce podmínky pro osvojování těchto pra-

videl zralé komunikace. Odpověď si můţeme sami utvořit na základě porovnání výsledků 

dlouhodobých výzkumů P. Gavory a jeho spolupracovníků (upraveno podle J. Mareše, 

1989, s. 38). 

 

Shrnutí komunikačních pravidel pro frontální vyučování v běţných třídách.  

Gavora (1987 In Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 32 - 33)  

Učitel má ve třídě právo:  

 Mluvit s kým chce (s jednotlivcem, skupinou, třídou)  

 Kdykoli si vzít slovo, přerušit ţáka  

 Mluvit o čem chce  

 Mluvit v rámci vyučovací jednotky jak dlouho chce  
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 Mluvit v rámci učebny kde chce  

 Mluvit v pozici, kterou povaţuje za vhodnou (v chůzi, vsedě, aj.)  

 

Ţák má při hodině právo:  

 

 Mluvit jen tehdy, kdy mu učitel udělí slovo  

 Mluvit jen s tím, kdo mu byl určen  

 Mluvit jen o určeném tématu  

 Mluvit pouze na místě, které bylo přiděleno  

 Mluvit pouze v pozici, která byla stanovena  

 

Pravidla komunikace ve třídě podle Gavory (2005) upravují chování učitele a ţáků a zá-

kladní charakter těchto pravidel lze rozdělit do dvou rovin. První rovina zahrnuje pravidla 

důleţitá pro organizaci práce ve třídě jako je dělba práce, koordinace, kooperace. Tato děl-

ba je důleţitá v zájmu učitele, aby existoval nezbytný pořádek zabezpečující hladký průběh 

činností v hodině.  O pravidla mají zájem i ţáci, musí vědět, co a kdy mají dělat. Bez pra-

videl jsou zmatení. Druhým důleţitým posláním pravidel ve třídě je zabezpečení domi-

nantního postavení učitele.  Všeobecně platí, ţe ve větší skupině lidí je určen (nebo se „vy-

noří“) jeden člověk, který komunikaci vede. Stejně tak ve třídě se učitel stává „moderáto-

rem“ vzájemné komunikace. 

Dominantní postavení role učitele je zaloţeno na tom, ţe učitel je vůči ţákovi: 

 funkčně nadřazený (instituce školy mu svěřila úkol vychovatele a vzdělavatele, je 

za to právně zodpovědný 

 společensky nadřazený (je starší) 

 zkušenostně bohatší (ví více o světě) 

 odborně kvalifikovaný (je školený profesionál). 
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Vzhledem k oběma předešlým přehledům je zjevná asymetričnost ve vzájemných vztazích 

a moţnostech komunikace mezi učitelem a ţákem. Podle Nelešovské (2005, s. 31) ztrácí 

velký počet pravidel pro komunikaci se ţáky svou funkčnost. 

J. S. Cangelosi, (1996 in Nelešovská, 2005, s. 31) pro uţívání menšího počtu pravidel udá-

vá tyto důvody: 

 Málo pravidel se snadněji zapamatuje neţ mnoho. 

 Jednotlivé pravidlo se v malém počtu nařízení bude jevit jako důleţité. 

 Funkční pravidla apelují na zdravý rozum ţáků a vedou je k tomu, aby přemýšleli o 

svém chování. 

 Funkční pravidla soustřeďují pozornost spíše na účelné chování neţ na nefunkční 

formality. 

Je třeba stanovit taková pravidla, která si ţáci snadno zapamatují, a která nebudou slouţit 

pouze jako prostředek k potrestání ţáka za jejich neplnění. Pro snadnější respektování pra-

videl je vhodnější vytvořit je za účasti samotných ţáků. V případě, ţe si část pravidel ţáci 

sami schválí, napomáhá to k jejich budoucímu respektování. 

Proč zavádíme pravidla? 

J.Pretty, (1996 In Nelešovská, 2005, s. 32) výstiţně uvádí, ţe pravidla by mněla být „zalo-

ţena na pohnutkách výchovných, bezpečnostních a morálních, neměla by vycházet z vaší 

povahy či osobních sklonů.“ 

Účely, které plní pravidla, shrnul J. S. Cangelosi, (1996 In Nelešovská, 2005, s. 32) 

 Maximalizují spolupracující chování a minimalizují chování nespolupracující, ruši-

vé 

 Zajišťují bezpečnost a pohodlnost učebního prostředí. 

 Zamezují rušení ostatních tříd a lidí mimo učebnu činnostmi probíhajícími ve třídě 

 Udrţují přijatelnou úroveň slušnosti mezi ţáky, zaměstnanci školy a návštěvníky 

školy. 

Z uvedeného vyplývá, ţe bez pravidel nejen ve škole nelze fungovat. Osobně si myslím, ţe 

si je ţáci dokonce nevědomě vynucují a chtějí dopředu vědět, co si mohou dovolit, co bude 
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následovat, kdyţ je nedodrţí. Pokud jim dokáţete náleţitě zdůvodnit jejich porušení, jsou 

schopni lépe přijmout sankci, která následuje.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

3.1 Vymezení problematiky 

Vyučování je především proces komunikace mezi učitelem a ţáky. Na kvalitní komunikaci 

stojí a padá dosaţení stanovených výchovně-vzdělávacích cílů vzdělávacího procesu. Zá-

kladní cíle výchovy a vzdělávání nemohou být naplněny bez vzájemné komunikace mezi 

učitelem a ţáky, školou a rodiči a učiteli navzájem.  

Velké společenské proměny v České republice za posledních 20 let ovlivnili práci učitele a 

jeho roli ve vyučovacím procesu. V neposlední řadě tuto změnu ovlivnil překotný vývoj 

techniky zejména v oblasti ICT. Stále více se z učitele předkladatele faktů stává manaţer, 

který navozením tvořivého klimatu podporuje aktivitu ţáků, stává se jejich rádcem a kon-

zultantem, napomáhá ţákům orientovat se v prostředí, které nás zahlcuje informacemi, ať 

uţ jsou uţitečné či nadbytečné. Jak se mění komunikace mezi učitelem a ţákem v závislos-

ti na popsaných změnách? Jaká je současná strategie komunikace mezi ţákem a učitelem? 

Na tuto otázku jsem hledala odpověď u ţáků i učitelů. Jaké moţnosti ve změně komunika-

ce nabízí rychlý vývoj nových technologií, zejména vývoj v oblasti informačních a komu-

nikačních technologií? Napomáhá zlepšení komunikace mezi učitelem a ţáky anebo nao-

pak?   

 

3.2   Stanovení výzkumného cíle 

 „Vědecký výzkum je systematické, kontrolované, empirické a kritické zkoumání hypote-

tických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy.‘‘  Kerlinger (1972 in 

Chráska, 2007, str. 12) 

Hlavním cílem mého výzkumu je zjistit, jakou komunikační strategii při vzájemné komu-

nikaci nejčastěji vyuţívá ţák a učitel v průběhu vyučování.  

Dílčí cíle jsou začleněny do dvou výzkumných záměrů: 

výzkum č. 1. Jeho cílem je zjistit strategii komunikace ţáků. 

výzkum č. 2. Jeho cílem je komunikační strategie učitele.  

Dílčími cíli výzkumu č. 1 jsou pak zjištění, jaké komunikační prostředky upřednostní ţáci, 

kteří mají aktuální problém s učivem, a také kdyţ mají problém s kázní a šikanou.  Jaký 
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vliv na tuto komunikaci má vztah ke škole, vliv rodinného prostředí. Dílčími cíli výzkumu 

č. 2 je, jak hodnotí komunikaci s ţáky učitelé naší školy. Co učitelé pokládají za nejnároč-

nější při komunikaci s ţáky, jak hodnotí komunikační dovednosti ţáků. Další společným 

cílem obou výzkumů je zjistit, zda a jak jim pomáhají ICT technologie usnadnit celkovou 

komunikaci mezi učiteli a ţáky.  

 

3.3 Upřesnění výzkumného problému 

Výzkumným problémem je vzájemná komunikace mezi učitelem a ţákem na naší škole. 

Předmětem výzkumu této bakalářské práce jsou ţáci studijních i učebních oborů a učitelé 

teoretického vyučování, kam se řadím i já na Střední škole - Centrum odborné přípravy 

technické Kroměříţ. 

Výzkumný problém byl zformulován do následujících otázek. 

Hlavní výzkumná otázka zní: 

jaká je současná komunikační strategie mezi žákem a učitelem na naší 

střední škole? 

Na základě studia dané problematiky a mých dosavadních zkušeností z prostředí školy 

byly stanoveny dílčí cíle výzkumů. 

 Výzkum č. 1: Zjistit komunikační strategii žáka.  

Dílčí výzkumné otázky, které odpovídají cíly výzkumu č. 1: 

 Existuje závislost mezi komunikační strategií a vztahem ţáka ke škole - zvolenému 

oboru studia? 

 Jaké komunikační prostředky ve vztahu k učiteli volí nejčastěji ţáci? 

 Jak se liší tato komunikační strategie v různých školních situacích? 

 Jak ovlivňuje komunikaci vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií? 

 

Výzkum č. 2 : Zjistit komunikační strategii učitele.  

Dílčí výzkumné otázky které odpovídají cíly výzkumu č. 2: 

 Co pokládají učitelé za nejnáročnější při komunikaci s ţáky? 

 Jak hodnotí učitelé komunikační dovednosti ţáků? 
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 Jaké jsou nejčastější problémy při komunikaci s ţáky? 

 Jaká je celková strategie komunikace učitele s ţáky? 

 Jak ovlivňuje komunikaci vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií? 

 

3.4 Metoda výzkumu 

K realizaci svého výzkumu jsem zvolila kvantitativní metodu formou nestandardizovaného 

dotazníku.  Dotazník je velmi frekventovanou metodou získávání dat v pedagogickém vý-

zkumu.  P. Gavora (2000) vymezuje dotazník jako způsob písemného kladení otázek a zís-

kávání písemných odpovědí.  

 Dotazník je určen především pro hromadné získávání údajů. Myslí se tím získávaní údajů 

o velkém počtu odpovídajících. Proto se dotazník povaţuje za ekonomický výzkumný ná-

stroj. Můţeme jím získávat velké mnoţství informací od velkého počtu respondentů při 

malé investici času. Anonymita dotazníku můţe přispět k větší otevřenosti zkoumaných 

osob.  Gavora (2000) 

Kvantitativní výzkum se snaţí vybírat zkoumané osoby (respondenty) tak, aby co nejlépe 

reprezentovaly jistou populaci (např. ţáky gymnázia nebo učitele s delší praxí).  

3.5 Místo výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem zvolila Střední školu - Centrum odborné přípravy technic-

ké Kroměříţ, kde působím pátým rokem jako pedagog. Jak z názvu vyplývá, je to škola 

pro přípravu technických oborů. Součástí je Střední odborné učiliště technické s kapacitou 

850 ţáků a Střední odborná škola technická s kapacitou 120 ţáků. Škola má dvě pracoviš-

tě: kmenové pracoviště je na Nábělkové ulici a odloučené pracoviště na Lindovce . Na 

obou pracovištích se nacházejí dílny pro odborný výcvik učňů.  

Výuku zajišťuje 69 pedagogických pracovníků, z tohoto počtu je 43 učitelů teoretické výu-

ky. Průměrný věk učitelů k 30. 6. 2010 byl 50,62 roků, z čehoţ vyplývá, ţe převaţují pra-

covníci nad 40 let.  Z hlediska odbornosti je 40 učitelů vysokoškolského vzdělání, 2 baka-

lářského a 1 učitel má úplné středoškolské vzdělání. (Výroční zpráva SŠ - COPT). 

 Vzhledem k tomu, ţe komunikační strategie v hodinách odborného výcviku je jiná, neţ 

v hodinách teoretického vyučování, zaměřila jsem můj výzkum pouze na učitele teoretic-

kého vyučování, (dále jen učitelé). Po reorganizaci v loňském roce je k dnešnímu datu za-
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městnáno celkem 33 učitelů z toho 10 učitelek na plný úvazek. Na zkrácený úvazek učí 8 

učitelů a jedna učitelka.  

 V současné době jsme jedinou technickou školou v okrese Kroměříţ a zároveň pilotní 

školou pro auto obory ve Zlínském kraji, zaměstnáváme více neţ stovku pracovníků a ve 

čtrnácti oborech kaţdoročně připravujeme sedm set učňů a studentů. 

Školu navštěvují chlapci, dívka ve třídě je výjimkou a to jen na oborech s maturitou.  Já 

osobně ve své praxi jsem se setkala jen s chlapeckou třídou, proto ve svém výzkumu nebe-

ru v úvahu pohlaví respondentů u ţáků. 

3.6 Zdroje výzkumu  

Pro výzkum č. 1 jsem vybrala ţáky 1. a 2. ročníku naší střední školy a to 2 třídy učňovské-

ho oboru (2. ročník) a dvě třídy nástavbového studia (1. a 2. ročník).  

Výzkumu se zúčastnilo celkem 86 ţáků, které učím. Výzkum č. 2 je určen učitelům teore-

tického vyučování, dotazník byl rozdán v počtu 28.   

3.7 Časový rozvrh výzkumu 

Časový rozvrh výzkumu byl rozdělen do 2 týdnů s přihlédnutím na harmonogram výuky 

ţáků v učňovském oboru, který zahrnuje týden teoretického vyučování a týden odborného 

výcviku. Ţákům byl rozdán dotazník ve vyučování, bezprostředně předtím byli poučení o 

tom, jak jej mají vyplňovat.  Ihned po vyplnění byly dotazníky odevzdány. Návratnost do-

tazníků v počtu 86 byla tedy 100%.  Do výzkumu č. 1 bylo moţné zařadit 77 správně vy-

plněných dotazníků tj. 90% z celkového počtu rozdaných. U učitelů byl dotazník rozdán 

bez dalších ústních instrukcí na poradě úseku v počtu 28. Návratnost byla 26 tedy 93%. 

Z toho do výzkumu č. 2 bylo moţné zařadit jen 20 správně vyplněných dotazníků tj. 71% 

z celkového počtu rozdaných. Jak je vidět učitelé dopadli hůře a jsou zřejmě nepozornější 

neţ jejich ţáci. Většina z nich pravděpodobně ani nepřečetla úvodní instrukce k vyplnění 

dotazníku.   
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4 PREZENTACE VÝSLEDKŮ A VYHODNOCENÍ 

DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Vyhodnocení jednotlivých odpovědí respondentů je provedeno pomocí tabulek s příslušným 

popisem uvedených. K tabulkovému vyhodnocení je třeba uvést, ţe výzkumná data jsou jak ve 

formě absolutních, tak i relativních četností. U dotazů tvořených volbou jedné správné odpo-

vědi je absolutní četnost tvořena celkovým počtem respondentů. Ve výzkumu č. 1 je to 77 a ve 

výzkumu č. 2 20 odpovědí K těmto hodnotám je pak určena relativní četnost vyjádřena hodno-

tou 100%. Poloţky dotazníků, kde bylo moţné uvést více odpovědí, byla jako absolutní četnost 

pouţita hodnota všech vyhodnocených odpovědí, coţ je v relativní četnosti rovno hodnotě 

100%. 

Nyní uvedu výsledky dotazníkového šetření. 
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4.1 Výzkum č. 1 -  komunikační strategie ţáka  

 

 Otázka č. 1: Kolik je Ti let?  

První otázka byla zaměřena na věk respondentů, kteří byli vybráni do výzkumu č. 1. Nej-

menší četnost je ve věku 16 let 5% ţáků a ve věku 18 let 9% ţáků. U starších ţáků ve věku 

21let je zastoupení 5% a ve věku 22 let 4%. Nejvyšším počtem jsou ve výzkumu zastoupe-

ni 17- letí, celkem 38% respondentů.  

Věk  Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

16 let 4  5%  

17 let  29  38%  

18 let  7 9%  

19 let   15 19%  

20 let 15 19% 

21 let 4 5% 

22 let 3 4% 

Tab. 1. 1 Věk respondentů 

 

 

 

Graf č. 1. 1 Věk respondentů 

 

Otázka č. 2: Chodíš rád do školy? 

Druhá otázka byla zaměřena na vztah ke škole. Jen 38% ţáků chodí rádo do školy, 62% 

odpovědělo záporně. Tento výsledek není nijak pozoruhodný vzhledem k problému se 

záškoláctvím a celkovými počty zameškaných hodin na naší škole, které mají rok od roku 

vzrůstající tendenci.  
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Chodíš rád do školy Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 29 38% 

Ne 48 62% 

Tab. 1. 2 Chodíš rád do školy 

 

Otázka č. 3: Vyhovuje Ti obor, který studuješ? 

Třetí otázka byla zaměřena na vztah k studijnímu oboru, který ţáci studují. V relativní čet-

nosti 75% dotázaných odpovědělo, ţe jim vyhovuje obor, který studují. Jen 25% vyjádřilo 

svou nespokojenost. Tady bych chtěla podotknout, ţe počet ţáků na naší škole 

v posledních letech klesá v závislosti na populační křivce.  Tím je pak pro ţáka jednodušší 

zahájit studium na oboru, který si zvolí. Samozřejmě ani toto nemusí stačit k tomu, aby 

studium naplnilo jeho představy o zvoleném oboru. 

Vyhovuje Ti obor Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 58 75% 

Ne 19 25% 

Tab. 1. 3 Vztah k studijnímu oboru 

  

Otázka č. 4: Oslovíš učitele vždy, když máš problém ve škole? 

V pořadí čtvrtá otázka byla zaměřena strategii při problému, která má ţák ve škole. Jen 

35% odpovědělo, ţe osloví učitele, kdyţ má problém ve škole, 65% odpovědělo na tuto 

otázku záporně.    

Problém ve škole Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 27 35% 

Ne 50 65% 

Tab. 1. 4 Problémy ve škole 

 

Otázka č. 5: Pomáhají Ti učitelé řešit Tvé problémy s učením? 

Tato otázka je zaměřena na pomoc učitele ţákovi, pokud má problém s učením. Odpovědi 

na tuto otázku jsou vyrovnanější neţ v předešlé otázce. Kladně odpovědělo 47% ţáků, o 

opaku je přesvědčeno 53% ţáků.  
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Problém s učením Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 36 47% 

Ne 41 53% 

Tab. 1. 5 Problémy s učením 

 

Otázka č. 6: Pomáhají Ti učitelé řešit Tvé osobní problémy? 

Na šestou otázku, zda učitelé pomáhají ţákům řešit osobní problémy, odpovědělo kladně 

jen 9% respondentů, 91% si myslí, ţe jim učitelé nepomáhají. 

Problém s učením Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 7 9% 

Ne 70 91% 

Tab. 1. 6 Osobní problémy žáka 

 

Otázka č. 7: Důvěřuješ učitelům? 

V odpovědi na sedmou otázku vyjádřilo důvěru učitelům 47% dotázaných a 53% ţáků 

učitelům nedůvěřuje. Výsledek šetření je procentuálně téměř ve shodě s odpovědi na otáz-

ku č. 5. 

Důvěra k učitelům Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 36 47% 

Ne 41 53% 

Tab. 1. 7 Důvěra k učitelům 

 

Otázka č. 8: Kdy komunikuješ s učiteli nejraději? 

Cílem osmé otázky je zjistit, kdy ţák komunikuje nejraději s učitelem. Aţ 60% dává před-

nost komunikaci během vyučovací hodiny, 19% o přestávkách nebo po vyučovaní. Kon-

zultační hodiny a komunikace mimo školu vyhovují shodně 5% dotázaných; 8% se domní-

vá, ţe nekomunikují s učiteli vůbec a 3% ţáků se neumí k této otázce vyjádřit. Z odpovědí 

je zřejmé, ţe ţáci dávají přednost komunikaci v průběhu vyučování, konzultační hodiny a 

komunikaci mimo školy moc nevyuţívají.    
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Kdy komunikuješ s učiteli nejra-

ději? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Během vyučovací hodiny 46 60% 

O přestávkách nebo po vyučování         15 19% 

Během konzultačních hodin 4 5% 

Mimo školu                  4 5% 

Nekomunikuji vůbec                             6 8% 

Neumím se vyjádřit                          2 3% 

Tab. 1. 8 Kdy komunikuje žák nejraději 

 

Otázka č. 9: Jaké formě komunikace s učiteli dáváš přednost, když máš problém ve ško-

le? 

Devátá otázka je zaměřena na problém ve škole. Pokud má ţák problém ve škole, drtivá 

většina dá přednost rozhovoru v soukromí bez účasti dalších osob - 75%.  Rozhovor před 

ostatními ţáky upřednostní 16%. Nejméně ţáků upřednostní telefonický rozhovor jen 1%, 

prostřednictvím emailu komunikuje rádo 3%. K této otázce neumí zaujmout stanovisko 

5%.  

Jaké formě komunikace s učiteli 

dáváš přednost, kdyţ máš pro-

blém ve škole? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Rozhovor před ostatními ţáky 12 16% 

Rozhovor jen s učitelem bez účasti 

dalších osob 

58 75% 

Telefonický rozhovor 1 1% 

Prostřednictvím emailu 2 3% 

Neumím se vyjádřit                          4 5% 

Tab. 1. 9 Jaké komunikaci dává žák přednost 

 

Otázka č. 10: Co uděláš nejčastěji, když máš problém s právě probíraným učivem? 

Desátá otázka byla zaměřena na komunikaci ţáka s učitelem v případě problému s probíra-

ným učivem. Překvapivě 36% ţáků se zeptá raději spoluţáka. Shodně 17% se ihned přihlá-

sí anebo počká, aţ je učitel vyzve k otázkám. 14% ţáku se učí samo, 4% hledají pomoc na 

internetu. S rodiči doma se učí 6%, k problému se neumí vyjádřit 4% dotázaných. Je tohle 

chyba ve vzájemné komunikaci, anebo spíše nezájem o školu jako takovou? Podle šetření v 

otázce č. 2 odpovědělo 62% ţáků, ţe chodí nerado do školy. Tyto odpovědi navazují ještě 
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na otázku č. 4, kde 65% dotázaných uvedlo, ţe neosloví učitele vţdy, kdyţ mají problém 

ve škole. 

Problém s  probíraným učivem Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ihned se přihlásím a zeptám se uči-

tele                                              

13 17% 

Počkám, aţ se nás učitel zeptá, zda 

jsme učivu porozuměli 

13 17% 

Zeptám se spoluţáka ve škole                       28 36% 

Učivo proberu doma s rodiči, souro-

zenci, kamarády                     

5 6% 

Hledám pomoc na internetu                                    3 4% 

Učím se sám                                      11 14% 

Neumím se vyjádřit                          4 4% 

Tab. 1. 10 Problém s probíraným učivem 

 

Otázka č. 11: Zopakuješ svou otázku, když odpovědi učitele nerozumíš? 

Otázkou č. 11 se zaměřuje na strategii ţáka v případě, ţe odpovědi učitele nerozumí. Otáz-

ku znovu zopakuje aţ 70%, záporně odpovědělo 30%.  Tato aktivní strategie ukazuje, ţe 

ţáci nemají ostych zopakovat svou otázku a dát tím najevo, ţe učiteli neporozuměli. Vět-

ším problémem pro ně je spíše formulovat správně otázku. Častokrát na otázku „čemu ne-

rozumí‘‘ slýchávám odpověď: „nerozumím všemu…‘‘ anebo „ani nevím na co se mám 

zeptat‘‘. Nezbývá neţ danou problematiku nebo názorný příklad rozebrat znovu krok za 

krokem a chtít po ţácích potvrzovat kaţdý bod.     

Zopakuješ svou otázku, kdyţ od-

povědi učitele nerozumíš? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 54 70% 

Ne 23 30% 

Tab. 1. 11 Zopakuješ svou otázku, když odpovědi učitele nerozumíš? 

 

Otázka č. 12: Máš doma počítač s připojením na internet? 

Otázky č. 12 aţ 14 jsou zaměřeny na komunikaci ţáka s učiteli přes internet. 

 Kontrolní otázka č. 12 zjišťuje, zda má ţák doma k dispozici počítač s připojením na in-

ternet. Kladně odpovědělo 97% a 3% ţáků komunikace přes internet doma nemá.  
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Máš doma počítač s připojením na 

internet? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 75 97% 

Ne 2 3% 

Tab. 1. 12 Připojení na internet 

 

Otázka č. 13: Využíváš internet v komunikaci s učiteli? 

Na otázku č. 13 odpovědělo 62% ţáku, ţe vyuţívá internet ke komunikaci s učiteli, 38% 

tuto komunikaci nevyuţívá.  

Vyuţíváš internet v komunikaci 

s učiteli? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 48 62% 

Ne 29 38% 

Tab. 1. 13 Komunikace s učiteli přes internet 

 

Otázka č. 14: Jaká komunikace s učiteli přes internet Ti vyhovuje? 

V otázce č. 14 se zjišťuje, jaké komunikaci prostřednictvím internetu dává ţák přednost. 

Dotázaný mněl moţnost označit jednu nebo více odpovědí. Nejoblíbenější komunikací je 

posílání vypracovaných úkolů přes internet 29% odpovědí. Oznamování absence emailem 

vyhovuje 28% ţáků.  Na stejné úrovni popularity skončilo zadávání úkolů emailem - 20%  

a informace, kde ţáci najdou probírané učivo na internetu - 21%. Pouze 2% ţáků odpově-

dělo, ţe jim tato komunikace nevyhovuje.  

Jaká komunikace s učiteli přes 

internet Ti vyhovuje? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Kdyţ učitel zadává úkoly emailem   

 

24 20% 

Kdyţ mně informuje, kde najdu 

probírané učivo na internetu 

26 21% 

Kdyţ mohu poslat vypracované 

úkoly emailem 

35 29% 

Kdyţ mohu oznámit svou absenci 

emailem 

33 28% 

Nemám doma internet, tato komu-

nikace mně nevyhovuje 

2 2% 

Tab. 1. 14 Komunikace žáka s učitelem přes internet  
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Otázka č. 15: Máš často kázeňské problémy? 

Otázky č. 15 a č. 16 jsou zaměřeny na nekázeň, která je projevem negativní komunikace 

ţáka s učiteli. Častokrát můţe signalizovat problém ve vzájemné komunikaci. Můţe se 

jednat jak o verbální tak i neverbální signály nekázně. Dle mého názoru, převaţují-li ver-

bální signály, pak bývá nejčastějším projevem ţáka ve třídě strhnutí pozornosti publika - 

třídy a učitele na svou osobu. Otázka č. 15 se dotazuje ţáka, zda má často kázeňské pro-

blémy. Jen 13% ţáků přiznává, ţe mají často kázeňské problémy. Převáţná část respon-

dentů v relativní četnosti 87% se domnívá, ţe kázeňské problémy nemá. 

Máš často kázeňské problémy? Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 10 13% 

Ne 67 87% 

Tab. 1. 15 Kázeňské problémy 

 

Otázka č. 16: Co si myslíš, že je nejčastějším motivem tvé nekázně? 

Tato otázka se táţe ţáka, co je nejčastějším motivem jeho nekázně. Ve srovnání s přede-

šlou otázkou, uţ jen 36% tvrdí, ţe nemá kázeňské přestupky ve škole. Nejvíc ţáků - 26% 

nerozumí učivu, 19% se nudí ve škole, 6% se domnívá, ţe je k nekázni navádí kamarádi. 

Nejméně ţáků jako motiv uvedlo, ţe má problémy v rodině anebo svou nekázeň připisuje 

poruše chování. Obě skupiny stejným podílem 3%.  

Co si myslíš, ţe je nejčastějším 

motivem tvé nekázně? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Zvolený obor mně nebaví   5 7% 

Nerozumím učivu                             20 26% 

Nudím se ve škole                            15 19% 

Mám poruchu chování                     2 3% 

Mám problémy v rodině                  2 3% 

Kamarádi mně navádí                       5 6% 

Nemám kázeň. přestupky ve škole 28 36% 

Tab. 1. 16 Nejčastější motiv nekázně 

 

Otázka č. 17: Jsi doma trestán za nekázeň ve škole? 

Na otázku, zda jsou ţáci trestání doma za nekázeň, odpovědělo 83% záporně. Motivace 

ţáků ke kázni je pro učitele problém, pokud rodina nespolupracuje se školou. Chybí-li ká-



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 39 

 

zeň a pevná ruka rodiče, kázeňská opatření ve škole se míjí účinkem. Jen 17% respondentů 

připouští, ţe jsou doma trestáni za nekázeň ve škole.  

Jsi doma trestán za nekázeň ve 

škole? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 13 17% 

Ne 64 83% 

Tab. 1. 17 Trest za nekázeň ve škole 

 

Otázka č. 18: Oznámíš šikanu spolužáka učiteli? 

18. a 19. otázka zkoumá, zda má ţák důvěru k učiteli v případě šikany. Jen 29% ţáků 

oznámí šikanu spoluţáka učiteli a 27% se svěří se šikanou své osoby. Ve srovnání 

s odpovědí na sedmou otázku, kde vyjádřilo důvěru učitelům 47% dotázaných, toto zjištění 

není příznivým prvkem vzájemné komunikace mezi učiteli a ţáky. Problém šikany je 

obecně citlivé téma, kterému je nutné neustále věnovat odbornou a systematickou péči 

nejen na naší škole. 

Oznámíš šikanu spoluţáka učite-

li? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 22 29% 

Ne 55 71% 

Tab. 1. 18 Šikana spolužáka 

 

Otázka č. 19: Oznámíš šikanu své osoby učiteli? 

Oznámíš šikanu své osoby učiteli? Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 21 27% 

Ne 56 73% 

Tab. 1. 19 Šikana žáka 

 

Otázka č. 20: V jaké rodině žiješ? 

20. otázka zkoumá, v jaké rodině ţák ţije. Většina dotázaných ţije v úplné rodině s oběma 

rodiči 81%, v neúplné rodině s jedním rodičem ţije 18%. Jen 1% uvedlo domácnost praro-

dičů. Ostatní odpovědi neuvedl ani jeden respondent. 
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V jaké rodině ţiješ ? Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

V úplné rodině s oběma rodiči 62 81% 

V neúplné rodině s jedním rodičem 14 18% 

V domácnosti prarodičů                    1 1% 

Se starším sourozencem                    0 0% 

U příbuzných 0 0% 

V dětském domově 0 0% 

Sám 0 0% 

Jinak uveď jak……………             0 0% 

Tab. 1. 20 Rodina žáka 

 

Otázka č. 21 S kým Ti vyhovuje více komunikovat? 

Otázka č. 21. zkoumá komunikaci ţáka s učitelem v závislosti na pohlaví. Celkem 22% 

ţáků dává přednost komunikaci s učitelem, 8% komunikuje raději s učitelkou a 70% uved-

lo, ţe při komunikace nerozlišují pohlaví učitele. Navíc v odpovědi na otázku č. 20 uvedlo 

81% dotázaných ţáků, ţe ţije v úplné rodině s oběma rodiči. U těchto jedinců je větší 

předpoklad vnímat rovnocenně muţskou a ţenskou autoritu. Je to příznivý stav z pohledu 

celkové převahy ţen - učitelek ve školství. Vzhledem k tomu, ţe naše střední škola je tech-

nického zaměření, je počet učitelů několikanásobně vyšší neţ počet učitelek. K dnešnímu 

dni učí na naší škole na plný úvazek celkem 33 učitelů teoretické výuky, z toho 10 učite-

lek. Na zkrácený úvazek je zaměstnáno 8 učitelů a jedna učitelka. Učitelé odborného vý-

cviku v počtu 30 jsou výhradně muţského pohlaví.   

S kým Ti vyhovuje více komuni-

kovat? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Učitel 17 22% 

Učitelka 6 8% 

Nerozlišuji to 54 70% 

Tab. 1. 21 Komunikace a pohlaví 

 

Otázka č. 22: Bylo pro Tebe snadné vyplnit tento dotazník? 

Poslední otázka zjišťuje, zda bylo pro respondenty jednoduché vyplnit tento dotazník. Aţ 

79% dotázaných povaţovalo vyplnění dotazníku za snadné;  21% uvedlo, ţe ne.  Při tvorbě 

otázek pro ţáky jsem se snaţila o co největší jednoduchost vzhledem ke zkušenostem, kte-

ré mám s komunikací s mými ţáky. Odpovědi na tuto otázku naznačují, ţe jsem snad 

v tomto bodě byla celkem úspěšná. 
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Bylo pro Tebe snadné vyplnit ten-

to dotazník? 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 61 79% 

Ne 16 21% 

Tab. 1. 22 Obtížnost dotazníku 

 

4.2 Výzkum č. 2 -  komunikační strategie učitele 

 

Otázka č. 1: Jste spokojen/a se svou profesí učitele? 

První otázka byla zaměřena na spokojenost učitelů s profesí. Výsledek je pro mě překva-

pením.  Aţ 75% učitelů  je spokojeno se svou profesí, 25% odpovědělo záporně. Lze kon-

statovat, ţe učitelé naší školy jsou převáţně spokojeni se svou profesí.  V zákulisí jsem se 

dověděla, ţe to byla hned na úvod nejtěţší otázka. 

Spokojenost s profesí Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 15 75% 

Ne 5 25% 

Tab. 2. 1 Spokojenost s profesí 

 

Otázka č. 2: Myslíte si, že učitelská profese je náročná na komunikaci s žáky? 

Druhá otázka zkoumá názor, zda se učitelům jeví jejich profese náročná z hlediska komu-

nikace se ţáky. V odpovědi se shodlo 100% dotázaných a hodnotí svou profesi jako nároč-

nou na komunikaci. K tomuto výsledku není co dodat. V další otázce se zaměříme na to, co 

je z této komunikace povaţováno za nejtěţší. 

Náročnost profese Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 20 100% 

Ne 0 0% 

Tab. 2. 2 Náročnost profese 

 

Otázka č. 3: Co považujete v komunikaci se žáky za nejnáročnější? 

Označte 5 odpovědi v pořadí 1 – 5 takto: 

1 – nejnáročnější komunikace  
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5 – snadná komunikace 

V pořadí třetí otázka zjišťuje, která oblast komunikace je nejnáročnější a naopak, která je 

snadná. V tabulce č. 3 je znázorněno, jak pedagogové hodnotí jednotlivé oblasti komuni-

kace stupni od 1 - nejnáročnější komunikace aţ do 5 - snadná komunikace. Za nejnáročněj-

ší komunikaci označili učitelé stupněm č. 1 motivaci žáků k učení celkem 55% odpovědí. 

Druhou nejtěţší oblastí komunikace je vysvětlování nového učiva s 20% odpovědí. Nejdis-

kutovanější téma udržení kázně v hodině – se umístilo z 15% na třetím místě největší ob-

tíţnosti. Jako nejsnadnější komunikaci ohodnotili učitelé stupněm č. 5 sociální komunikaci 

s žáky a zdůvodnění hodnocení žáků  - obojí získalo v relativní četnosti 35%. Vysvětlování 

nového učiva a udržení kázně v hodině bylo vyhodnoceno jako snadná komunikace na stej-

né úrovni obtíţnosti č. 5 v relativní četnosti 15%. Motivace žáků k učení není vůbec snadná 

komunikace, o tom je přesvědčeno 100% respondentů. Ani jeden z odpovídajících ji ne-

hodnotil stupněm 5 ani 4. V tabulce č. 6 je vidět, ţe motivace žáků k učení se stává vůbec 

nejnáročnější komunikaci učitele s ţáky. Skutečně je problém zdůvodnit ţákům, proč se 

mají něco naučit, kdyţ oni jsou přesvědčeni, ţe to nikdy nebudou potřebovat. S tímto pro-

blémem se potýkám nejen v hodinách matematiky ale kupodivu i při výuce informačních 

technologií.  

Náročnost komunikace -  

pořadí 
1 2 3 4 5 

Vysvětlování nového učiva – 

relativní četnost 
20% 15% 15% 35% 15% 

Motivace ţáků k učení –  

relativní četnost 
55% 30% 15% 0% 0% 

Udrţení kázně v hodině – 

relativní četnost 
15% 40% 25% 5% 15% 

Zdůvodnění hodnocení ţáků – 

relativní četnost 
0% 5% 15% 45% 35% 

Sociální komunikace s ţáky –  

relativní četnost 
10% 10% 30% 15% 35% 

Tab. 2. 3 Náročnost komunikace 
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Otázka č. 4: Máte problémy při komunikaci s žáky na SŠ - COPT? 

V pořadí čtvrtá otázka byla zaměřena na problémy při komunikací s ţáky. Nejvíce 45% 

dotázaných odpovědělo, ţe problém mají výjimečně. Opakovaně má problémy 35% učite-

lů. Často má problémy 1% dotázaných a 15% odpovědělo ne.  

Problém s komunikací Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano často 1 5% 

Ano opakovaně 7 35% 

Výjimečně 9 45% 

Ne 3 15% 

Tab. 2. 4 Problém s komunikací 

 

Otázka č. 5: Co vám vadí nejvíc při komunikaci s problémovými žáky? 

Tato otázka zkoumá, co nejvíc vadí učiteli při komunikaci s problémovými ţáky. Za nej-

větší problém byla označena Nekázeň a vulgarita žáků, která vadí 30% učitelů. Nezájem 

rodiny o dění ve škole trápí 25% dotázaných; 20% se domnívá, ţe nejsou vymezena přesná 

pravidla komunikace učitele a žáka. Tady je zřejmě nedostatek na straně učitelů, nelze 

spoléhat na pomoc zvenčí a očekávat, ţe pravidla vymezí někdo jiný. Obecná pravidla vy-

mezuje školní řád, ale nikdy nezahrnuje všechny situace.  Nespolupracující chování ţáků 

vadí 15% učitelů. Bez současné pomoci rodiny nebo psychologa tento problém lze jen stěţí 

odstranit.  Překvapivě často diskutovaný problém - Nízká společenská prestiž povolání 

učitele je na posledním místě, označilo ji 10% respondentů. Ţádný jiný důvod problémové 

komunikace nebyl uveden.                                                     

Komunikace s problémovými 

ţáky 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Nejsou vymezena přesná pravidla 

komunikace učitele a ţáka 

4 20% 

Nezájem rodiny o dění ve škole  

       

5 25% 

Nízká společenská prestiţ povolá-

ní učitele                                                

2 10% 

Nekázeň a vulgarita ţáků 

                

6 30% 

Nespolupracující chování                   3 15% 

Jiné, uveďte jaké……   

                            

0 0% 

Tab. 2. 5 Komunikace s problémovými žáky 
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Otázka č. 6: Jakou strategii komunikace s žáky praktikujete nejčastěji během výuky na 

SŠ - COPT? (možnost označit více odpovědí) 

Šestá otázka zkoumá strategii učitele během výuky. Plán výuky uzpůsobí vzniklé situaci 

28% učitelů, naproti tomu 11% vyučujících dodržují plán výuky přesně podle tematického 

plánu a změny dělají jen výjimečně. Ve třídě nestrpí žádný komunikační šum 4% dotáza-

ných a vyţaduji naprostou kázeň a ticho při výkladu. Pouze 13% učitelů toleruje  „pracov-

ní“ atmosféru (ţáci se mohou tichým hlasem bavit, ovšem vţdy k tématu). Ve výuce vítá 

aktivitu žáků a diskuzi k probíranému tématu 23% dotázaných. Dostatečnou možnost  

k  vyjádření vlastního stanoviska a zaujetí kritického postoje vůči výkladu dává ţákům 

19%. Komunikační šum nevadí jen 2%, a je jim jedno, co ţáci ve třídě dělají, plní si pouze 

povinnosti spojené s výkladem látky. 

Komunikační strategie učitele Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Dodrţuji plán výuky přesně podle 

tematického plánu a změny dělám 

jen výjimečně 

5 11% 

Plán výuky uzpůsobím vzniklé 

situaci (v případě potřeby zvolním 

tempo výkladu nového učiva, více 

času věnuji na opakování) 

13 28% 

Ve výuce vítám aktivitu ţáků a 

diskuzi k probíranému tématu   
11 23% 

Ve třídě nestrpím ţádný komuni-

kační šum. Vyţaduji naprostou 

kázeň a ticho při výkladu. 
2 4% 

Dávám ţákům dostatečnou moţ-

nost k vyjádření vlastního stano-

viska a zaujetí kritického postoje 

vůči výkladu 

9 19% 

Toleruji „pracovní“ atmosféru 

(ţáci se mohou tichým hlasem 

bavit, ovšem vţdy k tématu) 
6 13% 

Komunikační šum mi nevadí, je 

mi jedno, co ţáci ve třídě dělají, 

plním si pouze povinnosti spojené 

s výkladem látky. 

1 2% 

Tab. 2. 6 Komunikační strategie učitele 

 

Otázka č. 7: Myslíte si, že vyjadřovací schopnosti žáků jsou horší než na začátku Vaší 

pedagogické praxe? 
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V odpovědích na sedmou otázku vyjádřili učitelé 90% souhlas s názorem, ţe vyjadřovací 

schopnosti ţáků jsou horší neţ na začátku jejich pedagogické praxe oproti 10%, kteří si to 

nemyslí.  Toto hodnocení poukazuje na skutečnost, ţe celková úroveň komunikačních 

schopností ţáků na SŠ - COPT má klesající tendenci.   

Horší vyjadřovací 

schopnosti ţáků 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 18 90% 

Ne 2 10% 

Tab. 2. 7 Horší vyjadřovací schopnosti žáků 

 

Otázka č. 8: Co považujete za nejčastější příčinu nedostatečných komunikačních doved-

ností žáků (možnost označit více odpovědí)                                     

Cílem osmé otázky je zjistit, co je příčinou nedostatečných komunikačních dovedností 

ţáků. Za nejčastější příčinu je 30% vyhodnocen nedostatek čtení knih. Dalším stejně čet-

ným problémem se stávají nedostatečné jazykové a vyjadřovací schopnosti žáků s 27%, 

coţ jak víme, úzce souvisí s předešlým problémem. Poruchy chování a osobnosti s 18% 

jsou taktéţ nezanedbatelným problémem v komunikaci ţáka. Jako menší problém jsou 

vyhodnoceny Sociální problémy v rodině - 9% odpovědí; poruchy pozornosti a hyperakti-

vita - 7% odpovědí; Špatný vliv kamarádů, drogy 5% odpovědí. Jiné příčiny uvedlo 2% 

respondentů - virtuální svět, psaní SMS, facebook a špatný systém školství. Problém ko-

munikace na internetu či mobilními telefony, která se omezuje na psaní holých stručných 

vět se spoustou zkratek, znaků a ikon tak zvaných „smajlíků‘‘, můţe být jedním z důvodů 

nedostatečných vyjadřovacích schopností dnešní, hlavně mladší populace. Kdyţ k tomu 

přidáme spoustu času stráveného tímto způsobem komunikace, příleţitosti k normální pří-

mé komunikaci není nazbyt.  

Příčiny nedostatečných komuni-

kačních dovedností ţáků  

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Nedostatečné jazykové a vyjadřova-

cí schopnosti ţáků 

12 27% 

Poruchy pozornosti a hyperaktivita                              3 7% 

Poruchy chování a osobnosti                             8        18% 

Sociální problémy v rodině                 4 9% 

Špatný vliv kamarádů, drogy 2 5% 

Nedostatek čtení knih                                         13 30% 

Jiné   ………..................                             2 5% 

Tab. 2. 8 Kdy komunikuje žák nejraději 
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Otázka č. 9: Co považujete za největší překážku při komunikaci se žáky, které učíte? 

Označte 5 odpovědi v pořadí 1 – 5 takto: 

1 – největší problém  

5 – nejmenší problém 

V pořadí devátá otázka zjišťuje, co povaţují učitelé za největší problém při komunikaci se 

ţáky. V tabulce č. 9 je znázorněno, jak pedagogové hodnotí jednotlivé problémy stupni od 

1 – největší problém aţ do 5 - nejmenší problém. 

Hodnocení největší problém komunikace (stupeň č. 1) nezájem žáků o učivo získalo 55% 

odpovědí. Na druhém místě náročnosti je hodnocena s 25% odpovědí nesoustředěnost a 

neschopnost učit se. Záškoláctví a nezájem ze strany rodiny o dění  ve škole označilo za 

největší překáţku 10% učitelů. Nekázeň a vulgarita žáků jako překáţka komunikace je 

hodnocena stejně, jako překáţka vlivu drog a jiných omamných látek, obojí pouhých 5% 

odpovídajících. 

Pro srovnání za nejnáročnější komunikaci v otázce č. 3 označili učitelé stupněm č. 1 moti-

vaci žáků k učení celkem 55% odpovědí.  

Nejmenším problémem komunikace (stupeň č. 5) byl hodnocen vliv drog a jiných omam-

ných látek (65% odpovědí). Nesoustředěnost a neschopnost učit se povaţuje 15% respon-

dentů za nejmenší problém komunikace. Záškoláctví a nezájem ze strany rodiny o dění  ve 

škole je hodnoceno 10% podílem odpovědí. Jak nezájem žáků o učivo tak i nekázeň a vul-

garita žáků jsou jako snadná překáţka v komunikaci hodnoceny na stejné úrovni; obojí 

pouhých 5 % odpovídajících. 
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Největší překáţky komunika-

ce – pořadí 
1 2 3 4 5 

Nesoustředěnost a neschopnost 

učit se –  

relativní četnost 

25% 35% 10% 15% 15% 

Nezájem ţáků o učivo –  

relativní četnost 
55% 15% 15% 10% 5% 

Nekázeň a vulgarita ţáků – 

relativní četnost 
5% 25% 30% 35% 5% 

Záškoláctví a nezájem ze strany 

rodiny o dění  ve škole –  

relativní četnost 

10% 20% 35% 25% 10% 

Ţáci pod vlivem drog a jiných 

omamných látek – 

 relativní četnost 

5% 5% 10% 15% 65% 

Tab. 2. 9 Překážky komunikace 

 

Otázka č. 10: Souhlasíte s názorem, že využití ICT technologií pro mimoškolní přípravu 

žáka zvýší jeho motivaci k výuce? 

V odpovědi na desátou otázku si 65% respondentů myslí, ţe ICT technologie zvýší moti-

vaci ţáka k výuce, 35% s tímto názorem nesouhlasí.  

ICT technologie a mo-

tivace ţáků k výuce 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 13 65% 

Ne 7 35% 

Tab. 2. 10 ICT technologie a motivace žáků k výuce 

Otázka č. 11: Myslíte si, že nové ICT technologie zefektivní vzájemnou komunikaci mezi 

učiteli a žáky? 

Jedenáctá otázkou dotazníku zkoumá názor učitelů, co si myslí o tom, ţe ICT technologie 

zefektivní vzájemnou komunikaci mezi učiteli a ţáky. 70% dotázaných odpovědělo kladně, 

30% nesouhlasí s tímto názorem. 

ICT technologie a efek-

tivita komunikace 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 14 70% 

Ne 6 30% 

Tab. 2. 11 ICT technologie a efektivita komunikace 
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Otázka č. 12: Myslíte si, že nové ICT technologie mají negativní vliv  

na komunikační dovednosti žáků - rozptylují je a odvádí od učení a zhoršují schopnosti 

vyjadřování? 

V odpovědi na 12. otázku si 60% respondentů myslí, ţe ICT technologie mají negativní 

vliv na ţáka, rozptylují je a odvádí od učení; 40% učitelů s tímto názorem nesouhlasí.  

ICT technologie a ne-

gativní vliv na ţáky 

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 12 60% 

Ne 8 40% 

Tab. 2. 12 ICT technologie a negativní vliv na žáky 

 

Otázka č. 13: Uvítal/a byste školení a vzdělávání se zaměřením na využívání ICT ve výu-

ce? 

Výzkumným cílem otázky č. 13 je zjistit zájem učitelů o další vzdělávání v oblasti ICT 

technologií pro vyuţití ve výuce. 65 % dotázaných by uvítalo další školení v oblasti ICT, 

35% odpovědělo záporně. Tento názor koresponduje s odpověďmi na otázku č. 11, kde 

70% dotázaných se domnívá, ţe ICT technologie zefektivní vzájemnou komunikaci mezi 

učiteli a ţáky.  

Školení ICT technolo-

gií  

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano 13 65% 

Ne 7 35% 

Tab. 2. 13 Školení ICT technologií 

 

Otázka č. 14: Myslíte si, že využití ICT technologií vám usnadní komunikaci s žáky a 

jejich rodiči? (v případě kladné odpovědi vyberte i více odpovědí)                                     

Cílem 14. otázky je zjistit, které ICT technologie učitel vyuţívá pro usnadnění komunika-

ce.  V tabulce č. 14 jsou vidět odpovědi v celkové četnosti 56. ICT technologie přímo ve 

výuce vyuţívá 23% dotázaných. Oznámení absence ve škole emailem, telefonem usnadní 

komunikaci 21% učitelů. ICT technologie využívá k lepší komunikaci s rodiči 21% respon-

dentů. Vypracované úkoly zaslané prostřednictvím emailu uvítá 14% dotázaných. Moţnost 

Ano, mohu zadávat úkoly emailem, označilo 9% učitelů rovněţ tak moţnost informovat 

žáky, kde najdou probírané učivo na Internetu, vyuţívá 9% učitelů. Ne, většina žáků (jejich 
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zákonných zástupců) nemá přístup k Internetu, tato komunikace mně nevyhovuje, odpově-

děli jen 2% respondentů. Tady je nutné zmínit, ţe všichni učitelé mají povinnost zapisovat 

známky absenci a poznámky o chování ţáků do internetové aplikace SAS, která je zpří-

stupněna přes webové rozhraní naší školy. Informační systém školy nabízí rychlý a jedno-

duchý přístup ke všem důleţitým informacím o studiu kaţdého ţáka na SŠ - COPT Kromě-

říţ. Kontakt s učiteli, přehled vyučovacích hodin, předmětů, oborů i výsledků a spousta 

dalších informací. Tímto je nabízena rodičům rychlá komunikace se školou s vyuţitím ICT 

technologií.     

ICT technologie a usnadnění ko-

munikace s ţáky  

Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Ano, vyuţívám ICT technologie  

přímo ve výuce                                                     

13 23% 

Ano mohu zadávat úkoly emailem        5 9% 

Ano, informuji je, kde najdou 

probírané učivo na Internetu 

5 9% 

Ano, kdyţ mně pošlou vypracované 

úkoly emailem 

8 14% 

Ano, kdyţ ţáci (jejich zákonní zá-

stupci) mohou oznámit absenci ve 

škole emailem, telefonem 

12 21% 

Ano, ICT technologie vyuţívám 

k lepší komunikaci s rodiči 

12 21% 

Ne, většina ţáků (jejich zákonných 

zástupců) nemá přístup k Internetu, 

tato komunikace mně nevyhovuje 

1 2% 

Tab. 2. 14 ICT technologie a usnadnění komunikace s žáky 

 

Otázka č. 15: Pohlaví 

Otázka č. 15 zjišťuje pohlaví respondentů. Do výzkumu bylo zahrnuto 20 odpovědí, které 

vyplnilo 65% učitelů a 35% učitelek. 

Pohlaví  Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Muţ 13 65% 

Ţena 7 35% 

Tab. 2. 15 Pohlaví respondentů 
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Otázka č. 16: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

 

Délka pedagogické 

 praxe  
Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Do 5 let  3 15% 

Od 6 do 15 let   8 40% 

Od 16 do 29 let  7 35% 

30 a více let  2 10% 

Tab. 2. 16 Délka pedagogická praxe  

 

Otázka č. 17: Jak dlouho učíte na SŠ - COPT v Kroměříži?  

Praxe na SŠ - COPT  Absolutní četnost  Relativní četnost (%)  

Do 5 let 3 15% 

Od 6 do 15 let  12 60% 

Od 16 do 29 let  5 25% 

30 a více let  0 0% 

Tab. 2. 17 Praxe na SŠ - COPT v Kroměříži 

 

4.3 Shrnutí výsledků výzkumu  

Komunikovat v různých ţivotních situacích se člověk učí celý ţivot. Kaţdá profese se vy-

značuje vlastním komunikačním stylem, strategií komunikování, svým jazykem, ţargo-

nem. Ve své dřívější praxi jsem vţdy komunikovala s lidmi, protějškem v komunikaci byli 

zákazníci. Moje profese manaţera servisního týmu zajišťujícího implementace a servis 

programového vybavení vyţadovala neustálý kontakt s klienty – uţivateli, ať uţ po telefo-

nu, emailem nebo přímou komunikaci s nimi při servisní návštěvě přímo v jejich firmě. 

Součástí mé práce bylo rovněţ školení zákazníků, kterého cílem bylo naučit je pouţívat 

zakoupený software.   Strategie mé komunikace byla podřízená strategii firmy, pro kterou 

jsem pracovala.  Součásti takovéto práce je na prvním místě zajistit maximální spokojenost 

vašich klientů. Pro mě nová profese učitelky je specifická svou náplní i komunikační stra-

tegií.  Cílem práce je výchova a vzdělávání ţáků a následně spokojenost jejich rodičů. Ve 

své nové profesi učitelky jsem se ocitla v novém komunikačním prostředí. Mými komuni-

kačními protějšky se stali nejen ţáci, které učím, ale i jejich rodiče a také kolegové učitelé.  

Nová profese učitele pro mě znamená změnu vztahu k objektu mé práce. Náplní práce se 

stává výchova a vzdělávání ţáků. Změna stylu komunikace byla nutná, zvláště komunikace 

s ţáky, nyní mými klienty. Věk ţáka střední školy v r 15 aţ 20 let je obdobím adolescence, 
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obdobím psychického a racionálního dospívání. V tomto období označovaném jako starší 

školní věk, se ţák nachází na vrcholu intelektuálních schopností. Bohuţel nedostatek vě-

domostí a zkušeností způsobují, ţe rozumové výkony adolescentů nejsou na úrovni dospě-

lého člověka. Je tedy zřejmé, ţe komunikační styl s ţáky nemůţe být stejný, jako 

s dospělými, kteří byli dříve mými klienty. Rovněţ komunikace s mými kolegy učiteli se 

mění, komunikace o společných cílech naší práce je jiná.    

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaká je vzájemná strategie komunikace mezi učiteli 

a ţáky na naší střední škole SŠ-COPT. Formou dotazníků jsem se snaţila najít odpověď na 

výzkumné otázky, které jsem si poloţila na začátku mého výzkumu. 

Hlavní výzkumná otázka zní: 

Jaká je současná strategie komunikace mezi žákem a učitelem na naší 

střední škole? 

Na základě studia dané problematiky a mých dosavadních zkušeností z prostředí školy 

byly stanoveny dílčí cíle výzkumů: 

 Výzkum č. 1: Zjistit komunikační strategii žáka.  

Dílčí výzkumné otázky: 

Existuje závislost mezi komunikační strategií a vztahem žáka ke škole - zvolenému oboru 

studia, k učiteli? 

Vztah ke škole a zvolenému oboru studia zkoumají otázky č. 2 aţ č. 3. Vztah k učiteli je 

předmětem výzkumu v otázkách č. 4 aţ č. 7. 

Jen 38% ţáků chodí rádo do školy, 62% odpovědělo záporně. Tento výsledek není nijak 

pozoruhodný vzhledem k problému se záškoláctvím a celkovými počty zameškaných ho-

din na naší škole, které mají rok od roku vzrůstající tendenci. Jak uţ dříve bylo zmíněno, 

tento výsledek není překvapivý, bohuţel častokrát s tichým souhlasem rodiny. Pro rodiče 

je snadnější omluvit absenci svého potomka ve škole, neţ vysvětlovat sociální pracovnici, 

proč nechodí do školy.  Toto krátkozraké řešení zajistí rodině momentální finanční výhody, 

ale o výchově nelze mluvit.    

Ve vztahu ke studijnímu oboru vyjádřili respondenti větší přízeň, neţ ve vztahu ke škole. 

75 % dotázaných odpovědělo, ţe jim vyhovuje obor, který studují. Jen 25% vyjádřilo svou 

nespokojenost. Tady bych chtěla podotknout, ţe počet ţáků na naší škole v posledních 

letech klesá v závislosti na populační křivce.  Ţák tak má větší šanci zahájit studium na 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 52 

 

oboru, který si zvolí. Samozřejmě ani toto nemusí stačit k tomu, aby studium naplnilo jeho 

představy o zvoleném oboru. 

Jaký je vztah k učiteli a strategii komunikaci při problému, která má ţák ve škole. Pouze 

35% odpovědělo, ţe osloví učitele, kdyţ má problém ve škole, 65% tvrdí, ţe učitele neo-

sloví.    

47% ţáků, si myslí, ţe mu učitelé pomáhají, pokud má problém s učením. O opaku je pře-

svědčeno 53 % ţáků. Odpovědi na tuto otázku jsou vyrovnanější neţ v otázce ohledně 

obecného problému ve škole. Zda učitelé pomáhají ţákům řešit osobní problémy, odpově-

dělo kladně jen 9% respondentů, 91% si myslí, ţe jim učitelé nepomáhají. 

Důvěru učitelům vyjádřilo 47% dotázaných, 53% ţáků učitelům nedůvěřuje. Výsledek 

šetření je procentuálně ve shodě se strategií komunikace v případě problému ve škole.   

Shrnutí: 

Jen 38% ţáků chodí rádo do školy, oproti tomu 75% dotázaných odpovědělo, ţe jim vyho-

vuje obor, který studují.  Pouze 35% odpovědělo, ţe osloví učitele, kdyţ mají problém ve 

škole;  a 47% ţáků si myslí, ţe jim učitelé pomáhají, pokud mají problém s učením. Důvě-

ru učitelům vyjádřilo 47% dotázaných, coţ je téměř polovina respondentů, a je to víc neţ 

počet ţáků, kteří chodí rádi do školy.  

 

Jaké komunikační prostředky ve vztahu k učiteli volí nejčastěji žáci? 

Jaké komunikační prostředky ve vztahu k učiteli volí ţák nejčastěji, je předmětem výzku-

mu v otázce č. 8.  

Kdy ţák komunikuje nejraději s učitelem? Aţ 60% dává přednost komunikaci během vyu-

čovací hodiny, 19% o přestávkách nebo po vyučování. Konzultační hodiny a komunikace 

mimo školu vyhovují shodně 5% dotázaných; 8% se domnívá, ţe nekomunikují s učiteli 

vůbec a 3% ţáků se neumí k této otázce vyjádřit. Z odpovědí je zřejmé, ţe ţáci dávají 

přednost komunikaci v průběhu vyučování, konzultační hodiny a komunikaci mimo školy 

moc nevyuţívají. Skutečně dle mých zkušeností většina komunikace s ţáky se odehrává ve 

vyučování nebo o přestávkách. Konzultační hodiny nevyhovují většině ţáků, jen výjimeč-

ně se najdou ţáci ochotni zůstat ve škole nad rámec povinné výuky. Zatím jsem se nesetka-

la s tím, ţe by ţák se mnou vůbec nekomunikoval.   
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Shrnutí: 

Z odpovědí je zřejmé, ţe ţáci dávají přednost komunikaci v průběhu vyučování, konzul-

tační hodiny a komunikaci mimo školu moc nevyuţívají. 

 

Jak se liší tato komunikační strategie v různých školních situacích? 

Komunikační strategii ţáka v případě problému ve škole zkoumají otázky č. 9 aţ č. 11. 

Devátá otázka se specifikuje na problém ve škole. Pokud má ţák problém ve škole, drtivá 

většina dá přednost rozhovoru v soukromí bez účasti dalších osob - 75%.  Rozhovor před 

ostatními ţáky upřednostní 16%. Nejméně ţáků upřednostní telefonický rozhovor jen 1%, 

prostřednictvím emailu komunikuje rádo 3%. K této otázce neumí zaujmout stanovisko 

5%.  Z uvedeného je zřejmé, ţe i ţák řeší problém raději v soukromí, jen s učitelem, pří-

padně i před ostatními ţáky. Jsou situace, kde přímá komunikace je nezaměnitelná.  

Jak komunikuje ţák s učitelem v případě problému s probíraným učivem? Překvapivě 36% 

ţáků se zeptá raději spoluţáka. Je zřejmé, ţe pokud spoluţák učivo chápe, je schopen je 

vysvětlit kamarádovi v omezené míře rychle a zjednodušeným stylem. Část ţáků se ihned 

přihlásí anebo počká, aţ je učitel vyzve k otázkám. Obě skupiny jsou zastoupeny 17% od-

povědí. Tyto skupiny tvoří pro učitele rychlou zpětnou vazbu a jsou tím nejlepším komu-

nikačním partnerem.  Skupina 14% ţáku se učí samo, coţ není ojedinělé zejména u talen-

tovaných ţáků. Mohou sem patřit i ţáci nesmělí, anebo ti, kteří se obávají posměchu v pří-

padě odhalení jejich nevědomosti.  Problém s učivem řeší 4% hledáním pomoci na interne-

tu. S rodiči a sourozenci se učí doma 6%, k problému se neumí vyjádřit 4% dotázaných. Je 

tohle chyba ve vzájemné komunikaci, anebo spíše nezájem o školu jako takovou? Podle 

šetření v otázce č. 2 odpovědělo 62% ţáků, ţe chodí nerado do školy. Tyto odpovědi nava-

zují ještě na otázku č. 4, kde 65% dotázaných uvedlo, ţe neosloví učitele vţdy, kdyţ mají 

problém ve škole. Jakou strategii zvolí ţák v případě, ţe odpovědi učitele nerozumí? Otáz-

ku znovu zopakuje aţ 70% a 30% tuto moţnost nevyuţije.  Tato aktivní strategie ukazuje, 

ţe většina ţáků nemá ostych zopakovat svou otázku, a dát tím najevo, ţe učiteli neporozu-

měli. Větším problémem pro ně je spíše formulovat správně otázku. Častokrát na otázku 

„čemu nerozumí‘‘ slýchávám od nich odpověď: „nerozumím všemu…‘‘ anebo „ani nevím 

na co se mám zeptat‘‘. Nezbývá neţ danou problematiku nebo názorný příklad rozebrat 

znovu krok za krokem a chtít po ţácích potvrzovat kaţdý bod. 

Otázky č. 15 a č. 16 jsou zaměřeny na strategii komunikace v případě nekázně, která je 

projevem negativní komunikace ţáka s učiteli. Častokrát můţe signalizovat problém ve 
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vzájemné komunikaci. Můţe se jednat jak o verbální tak i neverbální signály nekázně. Dle 

mého názoru, převaţují-li verbální signály, pak bývá nejčastějším projevem ţáka ve třídě 

strhnutí pozornosti publika - třídy a učitele na sebe. Otázka č. 15 se dotazuje ţáka, zda má 

často kázeňské problémy. Jen 13% ţáků přiznává, ţe mají často kázeňské problémy. Pře-

váţná část respondentů v relativní četnosti 87% se domnívá, ţe kázeňské problémy nemá. 

Otázka č. 16 zkoumá, co je nejčastějším motivem ţákovy nekázně. Ve srovnání s přede-

šlou otázkou, uţ jen 36% tvrdí, ţe nemá kázeňské přestupky ve škole. Jako důvod nekázně, 

ţe nerozumí učivu, uvádí 26% respondentů. Dalších 19% zdůvodňuje nekázeň tím, ţe se 

nudí ve škole a 6% se domnívá, ţe je k nekázni navádí kamarádi. Nejméně ţáků jako motiv 

uvedlo, ţe má problémy v rodině anebo svou nekázeň připisuje poruše chování. Obě sku-

piny stejným podílem 3%.  

Na otázku, zda jsou ţáci trestání doma za nekázeň, odpovědělo 83%, ţe ne. Jen 17% re-

spondentů připouští, ţe jsou doma trestáni za nekázeň ve škole.  Motivace ţáků ke kázni je 

pro učitele problém, pokud rodina nespolupracuje se školou. Chybí-li kázeň a pevná ruka 

rodiče, kázeňská opatření ve škole se míjí účinkem. Paradoxně není výjimkou, ţe na rodi-

čovských schůzkách chybí právě rodiče (zákonní zástupci) problémových ţáků.  

Navíc většina dotázaných uvedla, ţe ţije v úplné rodině s oběma rodiči 81%, v neúplné 

rodině s jedním rodičem ţije 18%. Jen 1% uvedlo domácnost prarodičů. Jiné rodinné po-

měry neuvedl ani jeden respondent.    

18. a 19. otázka zkoumá, zda má ţák důvěru k učiteli v případě šikany. Jen 29% ţáků 

oznámí šikanu spoluţáka učiteli a 27% se svěří se šikanou své osoby. Ve srovnání 

s odpovědi na sedmou otázku, kde vyjádřilo důvěru učitelům 47% dotázaných, tohle zjiš-

tění není příznivým prvkem vzájemné komunikace mezi učiteli a ţáky. Problém šikany je 

obecně citlivé téma, kterému je nutné neustále věnovat odbornou a systematickou péči 

nejen na naší škole.     

Shrnutí: 

Pokud má ţák problém ve škole, drtivá většina dá přednost rozhovoru v soukromí bez 

účasti dalších osob - 75% respondentů. V případě problému s probíraným učivem překva-

pivě 36% ţáků se zeptá raději spoluţáka. V případě, ţe ţák odpovědi učitele nerozumí, 

zopakuje znovu svou otázku (aţ 70% odpovídajících). Tato aktivní strategie ukazuje, ţe 

většina ţáků nemá ostych zopakovat svou otázku, a dát tím najevo, ţe učiteli neporozumě-

li. Jaká je strategie komunikace v případě nekázně, která je projevem negativní komunika-
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ce ţáka s učiteli. Pouze 13% ţáků přiznává, ţe mají často kázeňské problémy. Jako nejčas-

tější důvod nekázně uvádí, ţe nerozumí učivu. Je tohle chyba ve vzájemné komunikaci, 

anebo spíše nezájem o školu jako takovou? Osobně si myslím, ţe je to spíše nezájem o 

školu a učení. Komunikace s učitelem při problému se šikanou je hodnocena ţáky tak, ţe:  

29 % ţáků oznámí šikanu spoluţáka učiteli a 27% se svěří se šikanou své osoby. 

 

Jak ovlivňuje komunikaci vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií? 

Otázky č. 12 aţ 14 jsou zaměřeny na komunikaci ţáka s učiteli přes internet. 

 Kontrolní otázka č. 12 zjišťuje, zda má ţák doma k dispozici počítač s připojením na in-

ternet. Kladně odpovědělo 97% a 3% ţáků komunikace přes internet doma nemá. Internet 

ke komunikaci s učiteli vyuţívá 62% ţáků, 38% odpovědělo, ţe tuto komunikaci nevyuţí-

vá. Dalším cílem výzkumu je zjistit, jaká komunikaci prostřednictvím internetu dává ţák 

přednost. Dotázaný mněl moţnost označit jednu nebo více odpovědí. Nejoblíbenější ko-

munikací prostřednictvím internetu pro ţáky je posílání vypracovaných úkolů emailem 

celkem 29% odpovědí. Oznamování absence prostřednictvím emailu vyhovuje 28% ţáků.  

Zadávání úkolů emailem vyhovuje 20% ţáků.  Informace o tom, kde najdou probírané uči-

vo na internetu, ocení 21% dotázaných. Pouze 2% ţáků odpovědělo, ţe jim tato komunika-

ce nevyhovuje, coţ koresponduje se skutečností, ţe 3% ţáků doma internet nemá. Tato 

skutečnost poukazuje na to, ţe v dnešní době nových komunikačních moţností (email, 

SMS-zprávy, informační portál školy a jiné) přispívá internet k rychlé komunikaci mezi 

učitelem a ţákem, mezi školou a rodinou ţáka. Vyuţití ICT technologií umoţňuje nejen 

doplnit a zefektivnit výuku, ale také atraktivitou zvýšit motivaci ţáků. Informační systém 

školy nabízí rodičům ţáka rychlý a jednoduchý přístup ke všem důleţitým informacím o 

studiu na SŠ - COPT Kroměříţ jako je kontakt s učiteli, přehled vyučovacích hodin, před-

mětů, oborů i výsledků.  

Shrnutí: 

Celkem 97% respondentů má doma k dispozici počítač s připojením na internet. Internet ke 

komunikaci s učiteli vyuţívá 62% ţáků. K nejoblíbenějšímu typu komunikace patří posílá-

ní vypracovaných úkolů přes internet celkem 29% odpovědí. Tato skutečnost poukazuje na 

to, ţe v dnešní době nových komunikačních moţností (email, SMS-zprávy, informační 

portál školy a jiné) přispívá internet k rychlé komunikaci mezi učitelem a ţákem, mezi 
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školou a rodinou ţáka. Vyuţití ICT technologií umoţňuje nejen doplnit a zefektivnit výu-

ku, ale také atraktivitou zvýšit motivaci ţáků. 

 

Komunikační strategii ţáka z výše uvedených informací můţeme charakterizovat 

jako: 

Průměrný ţák naší střední školy SŠ-COPT v Kroměříţi chodí do školy spíše nerad. Naproti 

tomu mu celkem vyhovuje obor, který studuje.  Důvěru k učitelům má polovina ţáků ale 

jen asi kaţdý třetí osloví učitele, kdyţ má problém ve škole.  Zhruba polovina ţáků, si 

myslí, ţe mu učitelé pomáhají, pokud má problém s učením. Ţáci dávají přednost komuni-

kaci v průběhu vyučování, konzultační hodiny a komunikaci mimo školy moc nevyuţívají. 

Problém ve škole řeší většina raději v soukromí bez účasti dalších osob.  Internet ke komu-

nikaci s učiteli vyuţívá víc neţ polovina ţáků. 

  

Výzkum č. 2 : Zjistit komunikační strategii učitele.  

Dílčí výzkumné otázky: 

Co pokládají učitelé za nejnáročnější při komunikaci s žáky? 

Náročnost komunikace učitele s ţákem zkoumají otázky č. 1 aţ č. 3. 

První otázka výzkumu č. 2 zjistila, ţe 75% učitelů  je spokojeno se svou profesí. Pokud 

jsou učitelé naší školy převáţně spokojeni se svou profesí, mohlo by to vyvolávat dojem, 

ţe profese učitele je snadná a nenáročná činnost. Z náplně pracovní činnosti učitele tvoří 

komunikace s ţáky nejméně 50% činnosti. Další otázkou výzkumu je proto dotaz, zda se 

učitelům jeví jejich profese náročná z hlediska komunikace se ţáky. V odpovědi se shodlo 

100% dotázaných a hodnotí svou profesi jako náročnou na komunikaci. 

V pořadí třetí otázka zjišťuje, která oblast komunikace učitele s ţákem je nejnáročnější a 

naopak, která je snadná. Za nejnáročnější komunikaci označili učitelé motivaci žáků 

k učení celkem 55% odpovědí. Druhou nejtěţší oblastí komunikace je vysvětlování nového 

učiva s 20% odpovědí. Nejdiskutovanější téma udržení kázně v hodině – se umístilo z 15% 

na třetím místě největší obtíţnosti. Jako nejsnadnější komunikaci ohodnotili učitelé stup-

něm č. 5 sociální komunikaci s žáky a zdůvodnění hodnocení žáků  - obojí získalo 

v relativní četnosti 35%. Vysvětlování nového učiva a udržení kázně v hodině bylo vyhod-

noceno jako snadná komunikace na stejné úrovni obtíţnosti č. 5 v relativní četnosti 15%. 

Motivace žáků k učení není vůbec snadná komunikace, o tom je přesvědčených 100% re-
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spondentů. Ani jeden z odpovídajících ji nehodnotil stupněm 5 ani 4. V tabulce č. 6 je vi-

dět, ţe motivace žáků k učení se stává vůbec nejnáročnější komunikaci učitele s ţáky. Sku-

tečně je problém zdůvodnit ţákům, proč se mají něco naučit, kdyţ oni jsou přesvědčeni, ţe 

to nikdy nebudou potřebovat. S tímto problémem se potýkám nejen v hodinách matemati-

ky ale kupodivu i při výuce informačních technologií.  

Shrnutí: 

Tři čtvrtiny učitelů  je spokojeno se svou profesí. Oproti tomuto výsledku všichni respon-

denti hodnotí svou profesi jako náročnou na komunikaci. Za nejnáročnější komunikaci 

označili učitelé motivaci ţáků k učení víc - neţ polovina odpovědí. 

 

Jak hodnotí učitelé komunikační dovednosti žáků 

Otázky č. 7 aţ č. 8 zjišťují, jak učitelé celkově hodnotí komunikační dovednosti ţáků.  

Většina učitelů ve svých odpovědích vyjádřila souhlas s názorem, ţe vyjadřovací schop-

nosti ţáků jsou horší neţ na začátku jejich pedagogické praxe. Myslí si to 90% responden-

tů oproti 10%, kteří s tímto názorem nesouhlasí.  Toto hodnocení poukazuje na skutečnost, 

ţe celková úroveň komunikačních schopností ţáků má klesající tendenci a to nejen na SŠ – 

COPT. Tohle zjištění lze odvodit porovnáním tabulek Délka pedagogická praxe a tabulky 

Praxe na SŠ - COPT v Kroměříži, kde snadno zjistíme, ţe pedagogická praxe respondentů 

se neodehrála jen na naší škole.  

Dalším dílčím cílem je zjistit, co je příčinou nedostatečných komunikačních dovednosti 

ţáků. Za nejčastější příčinu je 30% vyhodnocen nedostatek čtení knih. Tady jak z vlastní 

zkušenosti, tak z rozhovorů s kolegy vyučujícími český jazyk a literaturu vím, ţe pro ţáky 

i maturitních oborů je nepředstavitelný problém přečíst jakoukoliv kníţku, z výběru povin-

ných titulů k maturitní zkoušce.  Tento nedostatek je nahrazován promítáním filmových 

verzí literárních děl. Dle mého mínění je to řešení pohodlné ale rozhodně nerozvíjí vyjad-

řovací schopnosti ţáka, tak jako četba samotného díla. Dalším téměř stejně četným pro-

blémem se stávají nedostatečné jazykové a vyjadřovací schopnosti ţáků s 27%, coţ jak 

víme, úzce souvisí s předešlým problémem. Poruchy chování a osobnosti s 18% jsou taktéţ 

nezanedbatelným problémem v komunikaci ţáka. Jako menší problém jsou vyhodnoceny 

Sociální problémy v rodině - 9% odpovědí; poruchy pozornosti a hyperaktivita - 7% odpo-

vědí; Špatný vliv kamarádů, drogy 5% odpovědí. Jiné příčiny uvedlo 2% respondentů - 

virtuální svět, psaní SMS, facebook a špatný systém školství. Styl komunikace na internetu 

(email, facebook, apod.) či mobilními telefony se omezuje na psaní rychlých zpráv stylem 
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holých stručných vět se spoustou zkratek a smajlíků. Kdyţ k tomu přidáme spoustu času 

stráveného tímto způsobem, příleţitosti k normální přímé komunikaci není nazbyt. I toto 

můţe ovlivnit nedostatečnost vyjadřovacích schopností dnešní, hlavně mladší populace. 

Shrnutí: 

Skoro všichni učitelé souhlasí s názorem, ţe vyjadřovací schopnosti ţáků jsou horší neţ na 

začátku jejich pedagogické praxe. Za nejčastější příčinu nedostatku komunikačních schop-

ností ţáků označila třetina respondentů nedostatek čtení knih. Téměř stejně četným pro-

blémem se stávají nedostatečné jazykové a vyjadřovací schopnosti ţáků.   

 

Jaké jsou nejčastější problémy při komunikaci s žáky  

Výzkumné otázky č. 4 a č. 5 se dotazují na problémy při komunikací s ţáky. Především, 

zda vůbec má učitel někdy problémy při komunikaci s ţáky a co mu nejvíce vadí při pro-

blémové komunikaci. Téměř polovina (45%) dotázaných odpovědělo, ţe problém mají 

výjimečně. Opakovaně má problémy 35% učitelů. Často má problémy 1% dotázaných a 

15% odpovědělo, ţe nemá problémy při komunikaci s ţáky.  

A co nejvíc vadí učiteli při komunikaci s problémovými ţáky? Za největší problém byla 

označena Nekázeň a vulgarita ţáků, která vadí 30% učitelů. Nezájem rodiny o dění ve ško-

le trápí 25% dotázaných; tento problém jsem jiţ zmiňovala. 20 % se domnívá, ţe nejsou 

vymezena přesná pravidla komunikace učitele a ţáka. Tady bych zmínila, ţe kaţdý učitel 

si můţe stanovit vlastní pravidla komunikace, to ale vyvolává nevoli a nesouhlas u ţáků. 

Typickým případem tohoto chování je pravidlo, zda jeden učitel pouští ţáky v průběhu 

vyučování na toaletu a jiný ne. Nespolupracující chování ţáků vadí 15% učitelů. Překvapi-

vě často diskutovaný problém - nízká společenská prestiţ povolání učitele vadí učitelům 

nejméně, označilo ji 10% respondentů. Ţádný další důvod problémové komunikace nebyl 

uveden.                                                     

Shrnutí: 

Problémy při komunikaci s ţáky má téměř polovina pedagogů jen výjimečně. Za největší 

překáţku při komunikaci s problémovými ţáky byla označena nekázeň a vulgarita ţáků, 

která vadí třetině učitelů. 
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Jaká je celková strategie komunikace učitele s žáky? 

Šestá otázka zkoumá celkovou strategii učitele během výuky. Plán výuky uzpůsobí vzniklé 

situaci 28% učitelů. Naproti tomu 11% vyučujících dodrţují plán výuky přesně podle te-

matického plánu a změny dělají jen výjimečně. Ve třídě nestrpí ţádný komunikační šum 

4% dotázaných a vyţaduji naprostou kázeň a ticho při výkladu. Učitelů, kteří tolerují „pra-

covní“ atmosféru, (ţáci se mohou tichým hlasem bavit, ovšem vţdy k tématu), je 13%. Ve 

výuce vítá aktivitu ţáků a diskuzi k probíranému tématu 23% dotázaných. Dostatečnou 

moţnost k  vyjádření vlastního stanoviska a zaujetí kritického postoje vůči výkladu dává 

ţákům 19% učitelů. Komunikační šum nevadí jen 2%, a je jim jedno, co ţáci ve třídě děla-

jí, plní si pouze povinnosti spojené s výkladem látky. Dle mého mínění patří k optimální 

strategii při výuce věnovat více času problematickému učivu a uzpůsobit plán výuky kon-

krétní situaci v dané třídě, podporovat aktivitu ţáků a dát jim prostor k diskuzi. Pracovní 

atmosféra ve třídě mně nevadí, ţáci si mohou pomáhat při řešení zadaného příkladu v ma-

tematice, zvláště u nového učiva.   

Shrnutí: 

Celkovou strategii učitele během výuky lze shrnout následovně.  Plán výuky uzpůsobí 

vzniklé situaci téměř třetina učitelů. O něco méně z nich vítá ve výuce aktivitu ţáků a dis-

kuzi k probíranému tématu. Mnohem menší je tolerance učitelů k „pracovní“ atmosféře ve 

třídě a celkové ke komunikačnímu šumu během výuky. Tady je nutné zmínit, ţe upřed-

nostnění diskuze a aktivity ţáků můţe vést v mnohých případech k celkové nekázni ve 

třídě. Jednou z příčin můţe být celková nevyváţenost třídy, ne všichni ţáci jsou schopni 

diskutovat na dané téma. Z mých osobních zkušeností vím, ţe ne v kaţdé třídě lze komu-

nikovat stejným způsobem. Komunikaci je nutné přizpůsobit celkové úrovni třídy, ať uţ 

rozumové, vědomostní, či kázeňské. 

 

Jak ovlivňuje komunikaci vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií? 

Výzkumné otázky č. 10 aţ č. 14 jak ovlivňuje komunikaci vývoj a vyuţití ICT. 

V odpovědi na otázku, zda vyuţití ICT technologie zvýší motivaci ţáka k výuce, odpově-

dělo 65% respondentů kladně, 35% s tímto názorem nesouhlasí. Názor učitelů, co si myslí 

o tom, ţe ICT technologie zefektivní vzájemnou komunikaci mezi učiteli a ţáky, odpově-

dělo kladně 70% dotázaných, 30% nesouhlasí s tímto názorem. 
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O tom, ţe ICT technologie mají negativní vliv na ţáka, rozptylují je a odvádí od učení je 

přesvědčeno 60% respondentů;  40% učitelů s tímto názorem nesouhlasí. Toto tvrzení je 

částečně v rozporu s předešlým; pokud mají ICT technologie zefektivnit vzájemnou komu-

nikaci (70% kladných odpovědí), nemohou mít zároveň negativní vliv na ţáka (60% klad-

ných odpovědí).    

Dále lze konstatovat, ţe 65% učitelů by uvítalo další školení v oblasti ICT, 35% odpovědě-

lo záporně. Tento názor je v souladu s následujícím zjištěním, ţe ICT technologie zefek-

tivní vzájemnou komunikaci mezi učiteli a ţáky. Kladně odpovědělo 70% respondentů, jen 

30% je opačného názoru. 

Výzkum této dílčí otázky se zaměřil na zjištění, které ICT technologie učitel vyuţívá pro 

usnadnění komunikace.  ICT technologie přímo ve výuce vyuţívá 23% dotázaných. Na 

naší škole lze vyuţít k výuce ICT učebny vybaveny ţákovskými počítači, jedním učitel-

ským počítačem, tiskárnami a dataprojektorem. Na velmi dobré úrovni je vybavení školy 

výukovým softwarem. K dispozici pro učitele jsou notebooky s diaprojektorem, které 

umoţňují mobilní zapojení dataprojektoru ve všech třídách a práci nezávisle na pevném 

připojení k internetu. Dalším typem komunikace učitele s ţáky prostřednictvím internetu je 

oznamování absence ve škole emailem, telefonem. Toto usnadní komunikaci 21% učitelů. 

ICT technologie vyuţívá k lepší komunikaci s rodiči 21% respondentů. Vypracované úkoly 

zaslané prostřednictvím emailu uvítá 14% dotázaných. Moţnost Ano, mohu zadávat úkoly 

emailem, označilo 9% učitelů rovněţ tak moţnost informovat ţáky, kde najdou probírané 

učivo na Internetu, vyuţívá 9% učitelů. Ne, většina ţáků (jejich zákonných zástupců) nemá 

přístup k Internetu, tato komunikace mně nevyhovuje, odpověděli jen 2% respondentů. 

Tady je nutné zmínit, ţe všichni učitelé mají povinnost zapisovat známky absenci a po-

známky o chování ţáků do internetové aplikace SAS, která je zpřístupněna přes webové 

rozhraní naší školy. Informační systém školy nabízí rychlý a jednoduchý přístup ke všem 

důleţitým informacím o studiu kaţdého ţáka na SŠ - COPT Kroměříţ. Kontakt s učiteli, 

přehled vyučovacích hodin, předmětů, oborů i výsledků a spousta dalších informací. Tímto 

je nabízena rodičům rychlá komunikace se školou s vyuţitím ICT technologií.     

Shrnutí: 

Víc neţ polovina učitelů se domnívá, ţe vyuţití ICT technologie zvýší motivaci ţáka 

k výuce. Naproti tomu překvapivě taky víc neţ polovina učitelů si myslí, ţe ICT technolo-

gie mají negativní vliv na ţáka, rozptylují je a odvádí od učení. Přesto skoro tři čtvrtiny 
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dotázaných sdílí názor, ţe ICT technologie zefektivní vzájemnou komunikaci mezi učiteli 

a ţáky. Dle provedeného výzkumu lze konstatovat, ţe učitel vyuţívá ICT technologie pro 

usnadnění komunikace s ţáky a s jeho rodiči (zákonnými zástupci). 

Komunikační strategii učitele z výše uvedených informací můţeme charakterizovat 

jako: 

Všichni respondenti hodnotí svou profesi jako náročnou na komunikaci. Za nejnáročnější 

komunikaci označili učitelé motivaci ţáků k učení. Skoro všichni učitelé souhlasí 

s názorem, ţe vyjadřovací schopnosti ţáků jsou horší neţ na začátku jejich pedagogické 

praxe. Problémy při komunikaci s ţáky má téměř polovina pedagogů jen výjimečně. Za 

největší překáţku při komunikaci s problémovými ţáky byla označena nekázeň a vulgarita 

ţáků. Celkovou strategii učitele během výuky charakterizovat jako spíše tolerantní k dodr-

ţování plánu výuky, vstřícnou k aktivitě ţáků ve výuce. Mnohem menší je tolerance učite-

lů ke komunikačnímu šumu během výuky. ICT technologie učitel vyuţívá pro usnadnění 

komunikace, většina dotázaných by uvítala školení v oblasti ICT. Tento názor je v souladu 

s názorem respondentů, ţe ICT technologie zefektivní vzájemnou komunikaci mezi učiteli 

a ţáky.  
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ZÁVĚR 

Vývoj civilizace je spojen s objevováním stále nových způsobů komunikace od mimoslov-

ních pomocí gest a mimiky přes ústní podání, písemný projev, tisk, rozhlas, televize a in-

ternet a mobilní přístroje. S rozvojem informačních a komunikačních technologií se hlavně 

internet a jeho sociální sítě v posledních letech stávají pro člověka důleţitým médiem. 

Kaţdá profese se vyznačuje vlastním komunikačním stylem, strategií komunikování. 

V profesích, kde nejvýznamnější a časově nejfrekventovanější sloţkou práce je právě ko-

munikace s člověkem nebo skupinou lidí, je zvládnutí právě komunikačních dovedností tou 

nejdůleţitější sloţkou kvalifikace. Patří sem povolání zařazené mezi sluţby a pomáhající 

profese: ve zdravotnictví, sociální práce, obchody, úřady a v neposlední řadě učitelská pro-

fese.  

Základním cílem pedagogické komunikace je podílet se nejen na rozvoji vychovávaného a 

vzdělávaného jedince, ale rozvíjet i jeho komunikační dovednosti. Učitelská profese je 

povoláním, které je určitě náročné na komunikaci. Učitel nutně komunikuje s ţáky a jeho 

rodiči, s kolegy učiteli. V této práci jsem se snaţila zjistit jaká je strategie vzájemné komu-

nikace mezi učitelem a ţákem na naší střední škole. 

Teoretická část práce měla za úkol vymezit pojmy a teoretická východiska v oblasti obecné 

a pedagogické komunikace. Z této části práce vyplývá, ze je naprosto nezbytné vymezit 

komunikační zákony v kaţdé dané situaci: škola, třída, mimoškolní akce (návštěva veletr-

hu, školní výlety apod.). Učitel musí být schopen takovéhoto vymezení, pokud jeho komu-

nikace směrem k ţákům má být efektivní. Rovněţ je nezbytné tyto pravidla dodrţovat. 

Předmětem praktické části práce byl popis výzkumů, které byly zaměřeny na zjištění stra-

tegie vzájemné komunikace mezi učitelem a ţákem na Střední škole - Centrum odborné 

přípravy technické Kroměříţ. Na základě studia dané problematiky a mých dosavadních 

zkušeností z prostředí školy byly stanoveny cíle výzkumů. Výzkumy byly provedeny po-

mocí dotazníkového šetření.  

Výzkumem bylo zjištěno, ţe přímá komunikace mezi učitelem a ţákem je stále důleţitá a 

nenahraditelná v komunikaci jako takové. Největší překáţkou komunikace ze strany ţáka 

je nezájem o školu jako takovou. Učitelé pokládají za nejnáročnější část komunikace moti-

vaci ţáka k učení. Za největší problém při komunikaci byl označen nezájem ţáků o učivo. 

U problémových ţáků je hlavní překáţkou vzájemné komunikace nekázeň a vulgarita. Ne-
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dostatečné komunikační dovednosti ţáků souvisí s tím, ţe kvalita vyjadřovacích schopností 

ţáků má klesající tendenci. Tento problém úzce souvisí s nedostatkem čtení knih, nahrazo-

váním přímé komunikace komunikací elektronickou, omezující se často na rychlou a 

stručnou formu komunikace.  

Internet a informační technologie umoţňují rozšíření obzoru jak pro ţáka, tak pro učitele. 

Na druhé straně však můţeme pocítit jejich negativní dopad v komunikaci. 

Jaká je tedy vlastně strategie komunikace mezi učitelem a ţákem? Demokracie? Autokra-

cie? Důleţité je najít jistou rovnováhu mezi těmito způsoby. Chceme-li ţáka něco naučit, 

musíme najít vhodnou metodu jak mu danou informaci předat. Pokud jsme schopni probu-

dit jeho zájem o danou problematiku a zvolíme k tomu správný komunikační nástroj, jsme 

rozhodně na cestě k úspěchu. Naše zkušenosti se mohou lišit věkem, sociálním prostředím, 

postavením, ale náš cíl je jednotný: komunikovat efektivně. 
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK K VÝZKUMU Č. 1 

Milí ţáci!  

Tento dotazník se zabývá výzkumem komunikace na SŠ COPT. Nebudou z něj pro vás 

vyvozovány ţádné důsledky. Proto vás prosím, abyste jej vyplnili pravdivě. Zaručuji, ţe 

údaje z vyplněného dotazníku budou anonymně zpracovány a pouţity pro výzkum. 

 

INSTRUKCE PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU: 

Správnou variantu označ zatrţením  v odpovídajícím poli, vyber vţdy jen jednu variantu, 

pokud není uvedeno jinak. 

 

1 Kolik je Ti let?  ……….. 

2 Chodíš rád do školy? □ Ano                  □ Ne  

3 Vyhovuje Ti obor, který studuješ? □ Ano                  □ Ne  

4 Oslovíš učitele vţdy, kdyţ máš problém ve škole? □ Ano                  □ Ne  

5 Pomáhají Ti učitelé řešit Tvé problémy s učením? □ Ano                  □ Ne  

6 Pomáhají Ti učitelé řešit Tvé osobní problémy? □ Ano                  □ Ne  

7 Důvěřuješ učitelům? □ Ano                  □ Ne  

8 Kdy komunikuješ s učiteli nejraději? □ Během vyučovací hodiny                      

□ O přestávkách nebo po vyučo-

vání         
□ Během konzultačních hodin 

□ Mimo školu                  

□ Nekomunikuji vůbec                             

□ Neumím se vyjádřit                          

9 Jaké formě komunikace s učiteli dáváš přednost, kdyţ 

máš problém ve škole? 
□ Rozhovor před ostatními 

ţáky         

□ Rozhovor jen s učitelem bez 

účasti dalších osob                                           
□ Telefonický rozhovor                      

□ Prostřednictvím emailu                  

□ Neumím se vyjádřit                         
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10 Co uděláš nejčastěji, kdyţ máš problém s právě probíra-

ným učivem? 
□ Ihned se přihlásím a zeptám 

se učitele                                              
□ Počkám, aţ se nás učitel ze-

ptá, zda jsme učivu porozuměli 

□ Zeptám se spoluţáka ve škole                       

□ Učivo proberu doma s rodiči, 

sourozenci, kamarády                     
□ Hledám pomoc na Internetu                                    

□ Učím se sám                                      

□ Neumím se vyjádřit      

11 Zopakuješ svou otázku, kdyţ odpovědi učitele nerozu-

míš? 
□ Ano                  □ Ne  

12 Máš doma počítač s připojením na internet? 

 
□ Ano                  □ Ne  

12 Vyuţíváš Internet v komunikaci s učiteli? □ Ano                  □ Ne  

13  Jaká komunikace s učiteli přes Internet Ti vyhovuje? 

(můţeš označit jednu nebo více odpovědí) 
□ Kdyţ učitel zadává úkoly 

emailem   

□ Kdyţ mně informuje, kde 

najdu probírané učivo na Inter-

netu           

□ Kdyţ mohu poslat vypraco-

vané úkoly emailem                                  

□ Kdyţ mohu oznámit svou 

absenci emailem                                           

□ Nemám doma Internet, tato 

komunikace mně nevyhovuje         

14 Máš často kázeňské problémy? □ Ano                  □ Ne 

15 Co si myslíš, ţe je nejčastějším motivem tvé nekázně? □ Zvolený obor mně nebaví                 

□ Nerozumím učivu                             

□ Nudím se ve škole                            

□ Mám poruchu chování                     

□ Mám problémy v rodině                  

□ Kamarádi mně navádí                       

□ Nemám kázeňské přestupky 

ve škole    

16 Jsi doma trestán za nekázeň ve škole? □ Ano                  □ Ne  

17 Oznámíš šikanu spoluţáka učiteli? □ Ano                  □ Ne  

18 Oznámíš šikanu své osoby učiteli? □ Ano                  □ Ne  

19 V jaké rodině ţiješ? □ V úplné rodině s oběma rodi-

či          

□ V neúplné rodině s jedním 

rodičem  

□ V domácnosti prarodičů                    
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□ Se starším sourozencem                    

□ U příbuzných                                     

□ V dětském domově                           

□ Sám                                                   

□ Jinak  uveď jak……………             

 

20 Vyhovuje Ti více komunikovat s □ Učitelem             □ Učitelkou  

□ Nerozlišuji to  
21 Bylo pro Tebe snadné vyplnit tento dotazník? □ Ano                  □ Ne 
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PŘÍLOHA P II: DOTAZNÍK K VÝZKUMU Č. 2 

Váţení kolegové, dovoluji si Vás poţádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na 

problematiku komunikace učitel a ţáci na naší škole. Dotazník je anonymní a jeho výsled-

ky se stanou součástí mé bakalářské práce. Děkuji Vám za Váš čas.  

                     Soňa Horáková 

                                                                                

INSTRUKCE PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU: 

Vybranou variantu označte zatrţením  v odpovídajícím poli. Vyberte a označte pouze 

jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. 

 

1 Jste spokojen/a se svou profesí učitele? □ Ano                  □ Ne  

2 Myslíte si, ţe učitelská profese je náročná na komu-

nikaci s ţáky? 
□ Ano                  □ Ne  

3 Co povaţujete v komunikaci se ţáky za nejnáročněj-

ší? 

Označte 5 odpovědi v pořadí 1 – 5 takto: 

1 – nejnáročnější komunikace  

5 – snadná komunikace 

□ Vysvětlování nového učiva              

□ Motivace ţáků k učení                      

□ Udrţení kázně v hodině                                               

□ Zdůvodnění hodnocení ţáků                          

□ Sociální komunikace s ţáky                       
4 Máte problémy při komunikaci s ţáky na SŠ COPT? □ Ano často      □ Ano Opakovaně  

□ Výjimečně     □ Ne   

5 Co vám vadí nejvíc při komunikaci s problémový-

mi ţáky? 
□ Nejsou vymezena přesná pravi-

dla komunikace učitele a ţáka                  
□ Nezájem rodiny o dění ve škole        

□ Nízká společenská prestiţ povo-

lání učitele                                                

□ Nekázeň a vulgarita ţáků                

□ Nespolupracující chování                   

□ Jiné, uveďte jaké ……………                                                                                                 

 6 Jakou strategii komunikace s ţáky praktikujete nej-

častěji během výuky na SŠ COPT? 

                             (moţnost označit více odpovědí) 

□ Dodrţuji plán výuky přesně 

podle tematického plánu a změny 

dělám jen výjimečně 

□ Plán výuky uzpůsobím vzniklé 

situaci (v případě potřeby zvolním 

tempo výkladu nového učiva, více 

času věnuji na opakování) 

□ Ve výuce vítám aktivitu ţáků a 

diskuzi k probíranému tématu   

□ Ve třídě nestrpím ţádný komu-
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nikační šum. Vyţaduji naprostou 

kázeň a ticho při výkladu. 

□ Dávám ţákům dostatečnou 

moţnost k vyjádření vlastního 

stanoviska a zaujetí kritického 

postoje vůči výkladu 

□ Toleruji „pracovní“ atmosféru 

(ţáci se mohou tichým hlasem 

bavit, ovšem vţdy k tématu) 

□ Komunikační šum mi nevadí, je 

mi jedno, co ţáci ve třídě dělají, 

plním si pouze povinnosti spojené 

s výkladem látky. 

7 Myslíte si, ţe vyjadřovací schopnosti ţáků jsou horší 

neţ na začátku Vaší pedagogické praxe? 
□ Ano                  □ Ne  

8 Co povaţujete za nejčastější příčinu nedostatečných 

komunikačních dovedností ţáků  

                                (moţnost označit více odpovědí)                                     

□ Nedostatečné jazykové a vyjad-

řovací schopnosti ţáků                                  

□ Poruchy pozornosti a hyperakti-

vita                              

□ Poruchy chování a osobnosti                             

□  Sociální problémy v rodině                 

□ Špatný vliv kamarádů, drogy 

□  Nedostatek čtení knih                                         

□  Jiné ……….........................                              

9 Co povaţujete za největší překáţku při komunikaci se 

ţáky, které učíte? 

Označte 5 odpovědi v pořadí 1 – 5 takto: 

 1 – největší problém 

 5 – nejmenší problém 

□ Nesoustředěnost a neschopnost 

učit se                                                       

□ Nezájem ţáků o učivo                                           

□ Nekázeň a vulgarita ţáků                                                   

□ Záškoláctví a nezájem ze strany 

    rodiny o dění  ve škole                     
□ Ţáci pod vlivem drog a jiných 

    omamných látek 

10 Souhlasíte s názorem, ţe vyuţití ITC technologií pro 

mimoškolní přípravu ţáka zvýší jeho motivaci k výu-

ce? 

□ Ano                  □ Ne  

11 Myslíte si, ţe nové ITC technologie zefektivní vzá-

jemnou komunikaci mezi učiteli a ţáky? 
□ Ano                  □ Ne  

12 Myslíte si, ţe nové ITC technologie mají negativní 

vliv  

na komunikační dovednosti ţáků - rozptylují je a od-

vádí od učení a zhoršují schopnosti vyjadřování? 

□ Ano                  □ Ne  

 

13 Uvítal/a byste školení a vzdělávání se zaměřením na 

vyuţívání ITC ve výuce?  
□ Ano                  □ Ne  

14 Myslíte si, ţe vyuţití ITC technologií vám usnadní 

komunikaci s ţáky a jejich rodiči? (v případě kladné 

odpovědi vyberte i více odpovědí) 

□ Ano, vyuţívám ITC technologie 

přímo ve výuce                                                     

□ Ano mohu zadávat úkoly emai-
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lem        

□ Ano, informuji je, kde najdou 

probírané učivo na Internetu                                  

□ Ano, kdyţ mně pošlou vypraco-

vané úkoly emailem                                       

□ Ano, kdyţ ţáci (jejich zák. zá-

stupci) mohu oznámit absenci ve 

škole emailem, telefonem                                                  

□ Ano, IT technologie vyuţívám 

k lepší komunikaci s rodiči                                                                                  
□ Ne, většina ţáků (jejich zákon-

ných zástupců) nemá přístup k 

Internetu, tato komunikace mně 

nevyhovuje                                      

15 Pohlaví □ Muţ                     □Ţena  

16 Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? □ Do 5 let praxe                                    

□ Od 6 do 15 let praxe                         

□ Od 16 do 29 let praxe                        

□ 30 a více let praxe                        

17 Jak dlouho učíte na SŠ COPT v Kroměříţi?                                        ………r./l. 

 


