
Osobnost učitele 



- existuje několik desítek definic, co je to 
osobnost 

- jedna z typických definicí říká, že osobnost je 
dynamická struktura, která se vždy skládá 
z těchto částí: rysů osobnosti (otevřenost, 
uzavřenost), temperamentu neboli dynamických 
vlastností člověka (sangvinik, flegmatik, cholerik, 
melancholik), schopností (inteligence či 
tvořivost), postojů (k rodině, škole, zaměstnání, 
přátelům…), motivů (vědomému jednání a 
nevědomé účely jednání) 

 



- definice učitele také není zcela jednoznačná a 
v různých pojetích psychologie se liší: v minulosti 
byl učitel chápán jako jeden ze základních 
činitelů výchovně - vzdělávacího procesu, 
profesionálně kvalifikovaný, spoluodpovědný za 
přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto 
procesu. Tradičně byl učitel považován za hlavní 
subjekt vzdělávání, zajišťující ve vyučování 
předávání poznatků žákům. 

 



- dnes vidíme role učitele poněkud odlišně: 
zdůrazňujeme jeho subjektově-objektové role 
v interakci se žáky, v týmu učitelů, ve spolupráci 
s rodiči a místní komunitou 

 
Marie Montessori se chopila role učitele zcela jinak 
- má to být pozorovatel a pomocník na cestě dítěte  
- úkolem učitele je spolupracovat s dětmi, 

připravovat prostředí tak, aby aktivita mohla vždy 
vycházet z dítěte, umožnit dětem globální přístup 
s vnímáním souvislostí a zapojením všech smyslů, 
a také zejména nabízet bezpodmínečné přijetí, 
přinášet a ukazovat dětem svou rovnováhu, ticho 
a vnitřní klid 
 



Z uvedeného vyplývá, že učitel by měl oplývat 
mnoha vlastnostmi, schopnostmi a dovednosti, 

aby vše mohl plnit dle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí 

 

• není bezpodmínečně nutné mít všechny 
kompetence, které najdeme v odborných 
publikacích, už vůbec nelze vymezit vlastnosti, 
které učitel mít musí a nesmí 

• kterýkoli temperament můžeme vhodně 
využít, zpracovat 

 



• důležité je být ochoten pracovat na svých 
kvalitách, zdokonalovat svou emoční 
inteligenci, prohlubovat znalost vlastního já, 
také však snahu přiblížit se metám, které 
pedagogická metoda vytyčuje (přiblížit se 
opravdovým osobnostem českého školství) 

• jaké dovednosti by se měl dobrý učitel naučit: 

 



1. Dovednost připravit prostředí - nutnost 
důkladného promyšlení aktivit, jejich rozmístění, 
posloupnosti 
• s tím souvisí to, že dítě si samo vybere, kterou 

činnost z naší nabídky by rádo dělalo, 
samozřejmě projde všechny aktivity, které mu 
připravíme, ale ve svém vlastním tempu, pořadí a 
oblibě 

• klade to veliké nároky na přípravu učitele do 
hodiny oproti klasickému frontálnímu typu 
vyučování, kdy je dítě zcela pasivní 

 
2. Být pomocníkem a pozorovatelem - je v mnoha 
situacích potřebná velká sebekázeň, uvědomování si 
důležitosti svobodné volby a vlastního prožitku 
 

 



• velkou míru odpovědnosti na sebe přebírají děti 

• děti si navzájem pomáhají, často řeší své problémy – 
intelektuální, sociální i emoční často bez pomoci 
učitele, čímž získávají nesmazatelné dovednosti a 
schopnosti. Jejich sebeúcta se zvyšuje s vědomím 
vlastní důležitosti a jedinečnosti 

• učitel tím ale není zproštěn veškeré práce  

• pozoruje, vhodně děti vede a je ochoten a připraven 
jim pomoci, kdykoli budou potřebovat, ale vedoucí role 
mají děti samy – mají pocit výjimečnosti a důležitosti 

 

3. Umět vidět svět očima druhých – učitel by měl být 
empatický, tolerantní, měl by umět porozumět a měl by 
z něj vyzařovat vnitřní klid 

 



• Mít na paměti, že ten, okolo se točí proces vyučování, 
je dítě, nikoli učitel – děti žijí přítomností¸ hýbou s nimi 
emoce 

• Umožněme dítěti pracovat nerušeně, aby se mohlo 
soustředit na právě tu jednu činnost 

 
4. Umět pracovat s emocemi – děti dokáží na dospělého 
přenést své negativní emoce – učitel by měl být připraven 
reagovat na negativa, být pohotový a pozitivně naladěný, 
nenechat se otrávit 
• Uměním učitele je tedy vytvořit pozitivní a klidné 

prostředí ke vzdělávání 
 
5. Sdílení namísto hodnocení – radost dětí je větší, když 
jim nevnucujeme své hodnocení – učitel by měl vytvářet 
takové  



• situace, aby mohl pokud možno hodnotit pozitivně 
(dávat kratší úkoly a nacházet v každé práci to pozitivní, 
chválit…) 

 
6. Otevřenost,  pravdivost, upřímnost – úloha učitele 
není jednoduchá, jeho postavení ve společnosti je složité 
a rodiče i děti (veřejnost) sleduje jeho chování a zásady i 
mimo školní prostředí 
• Učitel by měl tedy žít stejný život mimo školu i uvnitř ní 

– děti totiž napodobují chování učitele, často od něj 
přebírají vzorce chování více než od vlastních rodičů 
(nefungující rodiny…) 

 
7. Trpělivost, vnímavost, empatie – někdy se zdá, že nás 
děti nevnímají, dělají si, co chtějí, nevěnují učiteli svou 
pozornost – učitel by měl být důsledný, ale přesto 
trpělivý, laskavý  



Učitel by měl být vnímavým pozorovatelem, 
protože hodně informací vyčte z neverbální 

komunikace - Neverbální projevy se obvykle dělí 
do skupin (podle abecedy): 

• haptika - dotyk 

• kinezika a její součást  

• gestika - pohyby celého těla a rukou 

• mimika - pohyby obličeje 

• oční kontakt (občas též vizika) 

• posturika - postoj celého těla 

• proxemika - vzdálenost komunikujících 

• chronemika - nakládání s časem při neverbální 
komunikaci 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Haptika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinezika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gestika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimika
http://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dn%C3%AD_kontakt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Posturologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proxemika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chronemika


8. Moudrost – patří k ní laskavost, lidskost, 
toleranci, spolupráci, empatii, dovednost být 
středem pozornosti… 

• k moudrosti učitele patří také životní moudrost 
(vědomí o světě) a emoční inteligenci, znalosti 
z různých oborů 

 

9. Úcta a sebeúcta – měli bychom jako učitelé brát 
děti jako sobě rovnocenné partnery, platí pro ně 
tedy stejná pravidla jako pro mě 

• Měli bychom tedy postavit jasná pravidla a 
hranice – děti tak získávají pocit jistoty a bezpečí 
(neplácají se v problémech samy) 

 



• Sebeúcta se dá prezentovat jako zdravé sebevědomí 
učitele – ale učitel nestojí ve středu dění, je 
pozorovatelem, a to bedlivým 

• Učitel by měl mít také ujasněny hodnoty a priority a za 
těmi by si měl stát 

 

10. Představivost – učitel by měl být nápaditý a tvořivý, 
ale také vnímavý čemukoli (pro jiné třeba i nesmyslnému) 
– měli bychom mít na paměti, že děti mohou být našimi 
učiteli, jen když jim budeme naslouchat 

 

11. Být naplněný klidem, láskou a rovnováhou – učitel 
působí na děti jako stále přítomný vzor, děti se učí 
napodobováním učitele 

 



• Učitel musí žít tím, co děti učí, děti poté pociťují 
rovnováhu 

• Musíme mít na paměti, že všechny zážitky, které dítě 
prožije do věku 7 let, si děti ukládají do tzv. emoční 
banky- podle té se potom chovají po celý zbytek života 
– učitel by jim měl nabízet zázemí kladných situací, ze 
kterého mohou děti později čerpat 

 
12. Umět se poučit z vlastních chyb – děti rády upozorní 
učitele, že nedodržel vlastní pravidla – my, učitelé, 
bychom se z toho měli tedy radovat, protože děti pravidla 
zvnitřnily  
• My bychom si z toho měli vzít ponaučení, že učitel by 

měl být důsledný (ovšem, jsme také jenom lidi) 
• Měli bychom si také pamatovat, že děti jsou velice 

tolerantní, přiznanou chybu dokáží přijmout , nikdo 
není dokonalý a učitel  



• by nikdy neměl toužit po tom, být dokonalý, 
protože to je velice stresující, stačí být velice 
dobrým učitelem!!! 
 

Na osobnost učitele se dá pohlížet také klasickým, 
učebnicovým výkladem 

Jaké vlastnosti a rysy by tedy učitel podle učebnic 
měl mít: 

 
• Kreativita – neustále hledat nové, překonávat 

dosavadní úroveň, kreativní učitel=kreativní žák 
• Zásadový morální postoj – humanismus 

(lidskost), kladný vztah k práci, ukázněnost, pevná 
vůle 
 



• Pedagogický optimismus – věřit v účinnost 
pedagogické práce, důvěra ve výchovu, v žáka 

• Pedagogický takt – v jednání s žáky, sebeovládání 
• Pedagogický klid – schopnost pracovat 

soustředěně, nespěchat, mít trpělivost s žáky 
• Pedagogické zaujetí – aktivní přístup učitele 

k vyučování, zájem 
• Hluboký přístup k žákům – láska k žákům, snaha 

co nejvíce žáky poznat, pochopit je a akceptovat 
• Přísná spravedlnost – nenechat přestupky bez 

povšimnutí, nedávat některým žákům přednost 
před jinými, jednotné hodnocení všech, 
objektivita 
 



Funkce dnešního učitele: 
 

a) Usměrňování osvojovacího a vzdělávacího procesu – 
posilování samostatnosti dětí, rozvíjení 
sebevzdělávání 

b) Inspirace – motivace žáků k učení (vnější a vnitřní), 
rozvíjení jejich učebních potřeb 

c) Zprostředkování poznatků, zkušeností, dovedností 
d) Kontrolní a hodnotící funkce – umět vyhodnotit 

výsledky vzdělávacího procesu 
e) Poradenská funkce – umět poradit rodičům, žákovi ve 

spolupráci s výchovným poradcem, pedagogicko -  
psychologickou poradnou 

f) Regulativní funkce – usměrňujeme a vychováváme 
(dát pozor na to, aby rodiče nepřesouvali svoje 
povinnosti na školu) 
 

 



Je dobré vědět, že ne každý učitel může už ze své 
podstaty zvládnout toto vše, protože existují 

učitelé různí. 

Typologie učitele: 

 

Autoritativní typ – učitel je středem zájmu, děti 
jsou v podřízené pozici, je pasivní, aktivita žáka 
není žádoucí, Učitel dává přednost výhradně 
výkladovým metodám výuky, je nudný, až 
stereotypní. Učitel přesně plánuje a určuje 
činnost žáků, vychovává příkazy a zákazy, žák se 
obvykle učí proto, že musí, ne že chce. 

 



• Mezi učitelem a žákem panuje nedůvěra a vznikají 
různé konfliktní situace. 
 

Liberální typ – výchovně vzdělávací systém je zcela 
neřízený, nebo jej řídí žáci sami. Učitel nemá autoritu – 
žáci jej odsuzují, neřeší se konflikty, na žáky nejsou 
kladeny téměř žádné požadavky, učitel chce takzvaně 
přežít. 
 
Demokratický styl výuky – nejlepší, žák je partnerem 
učitele, aktivní žák je tedy nutností. 
- Učitel dokáže odhadnout možnosti žáků, umí je ocenit, 
známky nejsou jediným a nutným kritériem pro 
hodnocení žáka 
- Je tak vytvořeno pozitivní klima ve třídě, lépe se 
spolupracuje 

 



Jiné dělení učitelů je podle orientace učitele na 
učivo nebo na osobnost žáka. Podle tohoto 
dělení existují dva typy pedagogů: 

 

• Logotrop – učitel zaměřený na svůj předmět, 
umí nadchnout, srozumitelně vysvětlit učivo, 
nevidí individualitu žáků 

• Paidotrop – zajímá se více o žáky než o obor, 
snaží se žáky pochopit, vztah je založen na 
důvěře, má smysl pro práci s postiženými 
dětmi 

 



Ovlivňuje také temperament osobnost učitele? 
 
Temperament je součást lidské osobnosti. Patří do 
dynamických vlastností osobnosti. Pojetí 
temperamentu se vyvíjelo už od antiky, je tedy 
velice staré. Už Hippokrates a Gallenos se 
temperamentem zabívali a jejich rozdělení do 
čtyřech skupin se používá dodnes. Dnes už ovšem 
málokdo věří, že je to ovlivněno čtyřmi tělními 
tekutinami jako oni (krev, žluč, černá žluč a sliz). 
Dále se temperamentem zabýval třeba I. P. Pavlov, 
Eysenck a jiní. Každý vytvořil svou teorii, my se 
budeme držet všech a ponecháme dělení 
temperamentu do čtyřech skupin: sangvinik 
cholerik, melancholik, flegmatik. 

 



Učitel cholerik  

– má také dost dobrých vlastností, které může 
uplatnit ve výchovném procesu – také je 
společenský, nevadí mu se předvádět, má rád lidi, 
ale co nedokáže, to je korigovat své reakce a city, 
čímž může působit špatným příkladem na žáky, 
pokud neoprávněně vybuchne. 

 



Učitel sangvinik  

– vlastnosti sangvinika předurčují k tomu být 
dobrým učitelem, protože sangvinik je společenský, 
otevřený, rád je středem pozornosti (pozor a to, 
středem vzdělávacího procesu by měl být žák nikoli 
učitel), má také rád lidi, je dobrým hercem (nevadí 
mu předvádět se před ostatními), dokáže korigovat 
své city… 

 



Učitel flegmatik  

– flegmatik není příliš šťastný při vzdělávacím 
procesu, protože je uzavřený, společnost příliš 
nevyhledává, špatně navazuje kontakty, je 
neprůbojný, takový vlažný, působí sice klidně, ale 
nedokáže prosadit své cíle ve vyučování, vypadá, 
jako by mu na výsledcích vzdělávací práce 
nezáleželo, protože nedává průchod svým emocím. 
Na druhou stranu své žáky nestresuje, protože na 
vše má dosti času. 



Učitel melancholik  

– dokáže být velice moudrým pedagogem, ale často 
příliš zahloubaným do sebe, nepotřebuje kolem 
sebe davy lidí, rád bývá sám, nedává najevo své city, 
takže nedokážeme odhadnout, v jakém  



– rozpoložení se právě cítí, jak mu je. Domnívám se, 
že pobývání v dětském kolektivu není to, po čem 
zrovna melancholik touží. 

 
 

„I přesto, co jsem napsala, domnívám se, že na 
každém z nás se dá něco změnit, pokud má 
člověk správnou motivaci, pokud chce měnit, 
ovšem z flegmatika cholerika neuděláme, to 
mějme na paměti!!!“  

 



Osobnost učitele a její postavení v dnešní společnosti 

• Dnešní společnost neuznává školství, dnešní společnost 
uznává soukromou sféru, kde se točí veliké peníze, kde 
se to hemží úplatky a podlézáním. 

• Toto se ve školství neděje, domnívám se, že učitelé jsou 
jedni z mála, kteří ačkoli sami moc nevydělávají, mají 
tolik vkusu a svědomí, že úplatky neberou. Pravda, také 
nám je nikdo moc nedává, neboť koho dnes zajímá 
osobnost učitele a školství vůbec? 

• Co dnes zajímá rodiče a veřejnost je, zda byla dodržena 
všechna práva žáků a studentů. A že jich mají!!! Naopak 
učitelé nemůžou nic, mají samé povinnosti, a i když 
mají za úkol nejen vzdělávat, ale také vychovávat, není 
jim to umožněno, protože systém nás, učitele,  



• zahrnuje zbytečnou administrativou. Pokud už se 
přece jen nějaký ten učitel rozhodne, že z toho 
syčáka zkusí vychovat obyčejného kluka (či holku), 
nesetká se s pochopením ani u něj či ní, ale 
hlavně u rodičů, kteří náramně dobře znají zákony 
(ale to, že oni jsou zodpovědní za to, jak dítě 
vychovají, nevědí). 

• Není proto divu, že ačkoli k výkonu učitelského 
povolání je nutné vystudovat vysokou školu, takže 
nutně učitelé nemůžou být zcela hloupí, 
společnost je neuznává, ba dokonce jimi 
opovrhuje. To by totiž zvládl každý, stoupnout si 
před tabuli a něco si tam vykládat. 

• Prestiž učitele klesla, jsme zhruba na stejné pozici 
jako uklízečka, co se uznání veřejnosti týče. 
 



• Ono to ale tak jednoduché není – pracovat 
s lidmi, obzvlášť s mladými, vyžaduje velkou míru 
trpělivosti a tolerance a představuje to obrovský 
nápor na psychiku učitelů. Pokud někdo pracuje 8 
hodin u lisu, je jistě unavený, ale přijde domů 
z práce a může se soustředit na něco jiného. 
Kdežto učitel si obvykle svoji práci nosí ještě 
domů, jelikož si v práci nevydělá tolik, co by si 
zasloužil, pracuje ještě na různých projektech 
apod… 

• Proto patří toto povolání na přední pozice ve 
výskytu tzv. syndromu vyhoření (burnout 
syndromu). 

 



 
Příznaky: cítí se tělesně vyčerpán 
  Cítí se citově chladný a prázdný 
  Cítí se duševně na dně 
  Cítí se, jako by z něj vytekla poslední kapka 
života 
  Cítí se k smrti unaven (a to i zrána)    
  Cítí, že moc nechybí, aby přetekla jeho 
schopnost vydržet to, co se děje 
  Cítí se jako nemocný 
  Cítí se odstrčen na vedlejší kolej 
  Je v tísni, napětí, ve stresu 
  Je smutný 
  Je zklamán a rozčarován 

 



  Je pesimistický 

  Je beznadějný 

  Je bez tvořivosti 

  Neví si rady sám se sebou ani 
s problémy, které ho trápí 

  I sebemenší námaha se zdá být 
nadlidská 

  S druhými jedná chladně, lhostejně 

  Druzí ho moc nezajímají 

  Druzí lidé ho obtěžují 

  Nezajímá ho, co si druzí o něm myslí 

 



Příčiny burnoutu: 

• Kde se neocení práce ze strany nadřízených, 
kde chybí respekt k druhým, kde je nedostatek 
příležitosti k odpočinku, kde se více dává, nežli 
se přijímá, tam, kde existuje jen a jen 
konkurence, kde nepříznivé pracovní 
podmínky trvají příliš dlouho nebo kde se tyto 
výše uvedené podmínky kumulují. 

 



• Je dokázáno, že nejčastěji se lidé se 
syndromem vyhoření vyskytují ve 
zdravotnictví a školství (až 50% učitelů a 
učitelek mění v průběhu života své povolání). 

• Ve školství se syndrom vyhoření týká zejména 
těch nejlepších učitelek základních a středních 
škol, kteří vstupovali do této profese s velkým 
elánem a realita je naprosto jiná – setkávají se 
s nezájmem žáků i rodičů, kolikrát také vedení, 
které je nad věcí. 

 



Jak se udržet v psychické kondici a jak předcházet 
syndromu vyhoření: 

• Najít si smysl života (zájem, koníček) 

• Mít sociální oporu (rodina…) 

• Pěstovat dobré vztahy mezi lidmi 

• Kladně hodnotit druhé lidi 

• Upravení pracovních podmínek (mít soukromí, 
hluk, světlo, teplo, klid, individuální úprava 
pracoviště – obrázky, květiny, doplňky…) 

• Humor 

• Odreagování se ve chvílích volna 

• Relaxace 

 



• Zpěv, hra na nástroj 

• Četba 

• Omýt obličej studenou vodou 

• Sport 

• Masáž 

• Spánek (zdravý)  

• Možností, jak předcházet vyhoření je spousta 
a člověk, který se rozhodl být učitelem, musí 
svou práci chápat jako dar, jako poslání. Jen 
poté ji bude dělat rád a dobře!!! 

 


