UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta
Katedra psychologie

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Klára Convoy

Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich identifikace
The social skills
identification

V Praze, 2019

of the teacher

and the possibilities

of their

Vedoucí práce: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc

Chtěla bych poděkovat vedoucí své bakalářské práce doc. PhDr. Iloně Gillernové, CSc.
za odborné vedení, užitečné rady, čas věnovaný konzultacím, trpělivost a přátelský přístup.
Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým, kteří mi během psaní mé bakalářské práce
poskytovali psychickou podporu a rady.

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala
všechny použité prameny a literaturu, a že práce nebyla využita v rámci jiného
vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze, dne 17.10. 2018

Klára Convoy

Abstrakt
Bakalářská práce s názvem Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich identifikace sleduje
toto téma v rámci oblasti pedagogické psychologie a je zaměřena na téma sociálních
dovedností učitele, možnosti jejich identifikace a efektivního uplatňování. Cílem této práce
je definování sociálních dovedností a jejich vymezení mezi příbuznými pojmy, nalezení
způsobů jejich identifikace na základě dostupných literárních pramenů a vlastního
výzkumného designu a popis možností jejich uplatnění. V literárně přehledové části
je pozornost věnována popisu funkcí a osobnostních vlastností učitele, vymezení příbuzných
pojmů sociálních dovedností, detailnímu popisu sociálních dovedností a možnostem jejich
identifikace a popisu učitele experta. Ve výzkumné části je pozornost věnována návrhu
výzkumného projektu, který je zaměřený na identifikaci sociálních dovedností učitelů
2. stupně základních škol, středních škol a víceletých gymnázií prostřednictvím kombinace
několika výzkumných metod.

Klíčová slova
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Abstract
The bachelor thesis “Social skills of the teacher and the possibilities of their identification“
pursues this topic in the field of pedagogical psychology and is focused on the subject
of social skills of the teacher, the possibilities of their identification. The aim of this work
is to define social skills and their demarcation between related concepts, to find ways of their
identification on the basis of available literary sources and own research design. In the literary
overview section, attention is given to a description of the teacher's functions and his
personality traits, a description of related social skills concepts, the detailed description
of social skills and the possibilities of their identification and description of the teacher
as an expert. In the research part, attention is paid to the proposal of research design, which
is focused on the identification of social skills of teachers of the 2nd level of elementary
schools, secondary schools and multi-year grammar schools through the combination
of several research methods.

Key words
Professional skills of the teacher
Social competence
Social skills
Teacher's function
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Úvod
V situaci současného českého školství je evidentní, že efektivita práce učitele značně závisí
na kvalitě jeho profesních dovedností. Profesní dovednosti můžeme definovat jako jednotlivé
logicky související činnosti učitele, které podporují žákovo učení. Profesní dovednosti učitele
zahrnují také sociální dovednosti, mezi které se řadí schopnost efektivní komunikace,
schopnost empatie, umění pochválit a zvládání konfliktních situací. Stále více učitelů
si v dnešní době uvědomuje, že bez sociálních dovedností může člověk přímo vynikající
encyklopedickým vzděláním v běžných sociálních situacích selhat. Sociální dovednosti mají
nemalý vliv na profesní úspěchy učitelů, ale i na spokojenost s jejich prací a spokojenost žáků
ve škole a jejich studijní úspěchy. Ve své bakalářské práci se budu věnovat právě sociálním
dovednostem učitele a možnostem jejich identifikace.
Literárně přehledová část zpracovává prostřednictvím českých i zahraničních odborných
zdrojů téma důležitých profesních i sociálních dovedností nezbytných pro efektivní výuku
žáků. První kapitola mé práce pojednává o charakteristikách učitele a zabývá se vymezením
jeho funkcí a rolí, které jako učitel zastává. Dále je v této kapitole věnována pozornost popisu
učitele experta a je zde nastíněna důležitost profesních dovedností v práci učitele. Druhá
kapitola se zabývá vymezením příbuzných pojmů sociálních dovedností, mezi které
lze zařadit sociální kompetence, empatii a sociální inteligenci. Třetí a zároveň poslední
kapitola literárně přehledové části je věnována tématu sociálních dovedností v profesi učitele,
výčtu a popisu jednotlivých sociálních dovedností a možnostem jejich identifikace pomocí
různých metod.
Empirická část této práce je věnována návrhu výzkumného projektu, který je zacílen
na způsoby identifikace sociálních dovedností učitelů prostřednictvím kvantitativních
výzkumných metod. Cílem těchto dotazníkových metod a metody VTI (analýza
videozáznamu) je identifikace silných stránek sociálního charakteru učitele a oblastí,
na kterých je naopak potřeba dále pracovat. Věřím, že návrh tohoto výzkumného projektu
by mohl posloužit jako inspirace pro hlubší a detailnější zpracování tohoto tématu
v budoucích výzkumných projektech se samotným zpracováním dat a dospění k zajímavým
výsledkům.
Ve své práci se budu řídit citačními normami podle APA (2010).
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2
2.1

Učitel a jeho charakteristika
Učitel a jeho profesní identita

Osobnost učitele lze definovat mnoha pojmy, ale neexistuje jednoznačně platná definice,
na které by se shodli všichni autoři. Učitel může být chápán jako profesionál, který předává
vědomosti svým žákům, ale i jako člověk, který se podílí na výchovném procesu, a jehož
úkolem je působení na formování osobnostních vlastností žáků.
Jedna z definic učitele, kterou lze nalézt v Pedagogickém slovníku, zní takto: „jeden
ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pracovník,
spoluzodpovědný za přípravu řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu“ (Průcha, 2009,
s. 261).
Učitel je tvůrčím pedagogickým odborníkem, který tvoří profesní jádro školy. Jeho úkolem
je koordinace výchovně vzdělávací činnosti ve školní třídě. Jeho náplní práce není
jen samotné vyučování, ale měl by přispívat i k budoucímu uplatnění žáků a k harmonickému
rozvoji jejich osobnosti a tvůrčích schopností. Za dobrého pedagoga je považován ten, který
není zaměřen na samotné předávání poznatků, ale který dokáže své žáky naučit se efektivně
učit a rozvíjet jejich kritické myšlení, kreativitu a samostatné fungování (Blížkovský,
Kučerová & Kurelová, 2000).
Podle Dytrtové & Krhutové (2009) pojetí učitelské profese nelze zužovat na pouhé předávání
vědomostí. Vykonávání učitelské profese obnáší daleko více požadavků, které jsou
pro efektivní výuku nezbytné. Mezi požadavky, které jsou na učitele kladeny, lze zařadit
schopnost předávání vědomostí a efektivní komunikace, schopnost analyzovat vlastní činnost
a své vzdělávací dopady, schopnost ovládat strategii vyučování a výchovy jak na teoretické,
tak praktické úrovni, a schopnost vést studenty k samostatnému fungování.
Podle Watersona (2009) není funkcí učitele učit studenty pouze vědomostem, ale měl
by i analyzovat obsah studijní látky. Za učitele označuje tu osobu, která se snaží rozvíjet
pozitivní hodnoty studentů i mimo prostředí školy, a která je učí spravedlnosti a úctě
k druhým lidem. Učitel by měl být pro své studenty vzorem a vést je k tomu, aby byli nejen
dobrými studenty, ale i dobrými lidmi. Měl by klást důraz na disciplínu a zapojovat studenty
do diskuzí, během nichž jim ponechá volný prostor k vyjádření se.
Definice výše zmíněné naznačují, že učitelská profese obnáší mnoho funkcí, které jsou
pro její efektivní vykonávání nezbytné. Je zřejmé, že funkce učitele nespočívá pouze ve výuce
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novým vědomostem, ale že zde hraje roli i schopnost výchovy a rozvíjení pozitivních
osobnostních vlastností, schopností a dovedností žáků. Aby učitel vykonával svojí práci
dobře, je důležité, aby byl schopný efektivním způsobem komunikovat, byl důsledný a vedl
své žáky k disciplinovanosti.
Osobnost budoucího učitele bývá formována již během pedagogického studia. Během studia
budoucí učitel přichází do kontaktu s mnoha objekty, se kterými je v interakci Během
interakcí se zkušenějšími osobami, zejména učiteli, kteří mu předávají své znalosti, dochází
k rozvoji vlastních vědomostí a kompetencí, které přispívají k formování profesní identity.
Budoucí učitel si je vědom toho, že má stále více vědomostí a postupem času na sebe začíná
pohlížet jako na profesně kompetentní osobu. S tímto pohledem na sebe se postupně
identifikuje a začíná si být vědom, kým na profesní úrovni je. Začínající učitelé jsou
již vybaveni znalostmi a dovednostmi pro výuku svého předmětu a určují si postupy, jak učit.
Během vyučování dostávají zpětnou vazbu od svých studentů v různých podobách a díky této
zpětné vazbě si uvědomují, jakými učiteli jsou, v čem jsou dobří, a na čem by naopak měli
zapracovat. Do formování profesní identity zasahují jak vnitřní, tak vnější faktory. Mezi
vnitřní faktory lze zařadit vědomí o tom, že je učitel učitelem, a představa, jak by měl jako
učitel vystupovat. Mezi vnější faktory lze zařadit institucionální požadavky, které jsou
na něj kladeny, ale i role ve společnosti, kterou jako učitel zaujímá (Sudtho, 2015).
Profesní identita úzce souvisí s profesními kompetencemi učitele. Učitelé mezi sebou
nevykazují stejnou úroveň profesních kompetencí a tím se mezi sebou vzájemně liší. Každý
učitel je individuální bytostí, která má svůj hodnotový systém, svým způsobem prožívá různé
situace a zastává své vlastní názory. Úroveň profesních kompetencí, ale i výše zmíněné
vlastnosti se podílejí na jeho vlastní profesní identitě (Profesní rozvoj učitelů a cíle školního
vzdělávání, 2012).
Profesní identitu dále ovlivňuje to, na jaké škole učitel učí. Jinou profesní identitu bude mít
učitel základní či střední školy a jinou univerzitní profesor. Tato odlišnost v identitách učitelů,
učících na různých školách je např. dána tím, že univerzitní profesor kromě přednášení musí
věnovat pozornost i vlastní výzkumné vědecké činnosti. Tuto povinnost středoškolští učitelé
a učitelé základních škol, jak jsem pochopila, nemají (Šeďová et al., 2016).
Králíková (2017) považuje téma profesní identity za důležité pro pocit sebeuvědomění
a profesní vizi. Profesní identita podle ní znamená pochopení, co je naší profesí,
a co se v ní od nás očekává. Dále rozděluje profesní identitu na získanou a připsanou.
Připsaná je ta, kterou jedincům připisují druzí lidé. Tato může být v rozporu s tím, jak se oni
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sami vnímají. Získaná identita je ta, o kterou bývá jedincem usilováno, a o níž stojí. Identita
se v průběhu let praxe mění a je upravována různými nastalými situacemi.
Podle Švaříčka (2009) se profesní identita učitele mění v průběhu let jeho praxe se získanými
zkušenostmi. Na počátku kariéry si nezkušený učitel může dovolit chybovat a činit nevhodná
rozhodnutí, ale pokud to bude příliš často i po mnoha letech praxe, bude na něj okolí pohlížet
jako na nekvalitního odborníka. Rozvoj profesní identity je dynamický proces, pro nějž
se spíše hodí pojem identizace, jež zdůrazňuje jeho dynamiku. Profesní identita je utvářena
na základě zpětné vazby od žáků, rodičů žáků i kolegů. Dále bývá ovlivněna tím, na jakém
stupni a jaký předmět učitel učí, jak vypadá jeho osobní život, a jakým způsobem ho vnímají
jeho rodinní příslušníci.
Podle Juklové (2013) přestává být hledání identity výlučnou náplní dospívání a stává
se celoživotním tématem člověka. Harmonie mezi vnitřními přesvědčeními učitele a jeho
profesní rolí je vyjádřena identifikací s profesí. Nejen kvalita znalostí, ale i nadšení pro práci
a motivace ovlivňují úspěšnost učitele.
Domnívám se, že čím více bude učitele práce bavit a čím smysluplněji ji bude prožívat,
tím snáze se identifikuje se svojí profesí a tím větší motivaci bude mít pro práci na sobě
a sebezdokonalování se. Pokud bude ve své práci úspěšný a bude dostávat dostatek pozitivní
zpětné vazby od svých studentů, tím spíše se bude vnímat jako kvalifikovaný profesionál,
který je dobrý v tom, čemu se věnuje. Naopak, pokud nebude dostatečně motivovaný
či dokonce bude cítit ke své práci odpor, tím komplikovanější bude jeho identifikace s profesí
a sebepercepce jako kvalitního učitele.

2.2

Role učitele

V učitelské profesi bývají na učitele často kladeny vysoké nároky nejen v oblasti komunikace,
ale i výukového procesu. Některé osobnostní a temperamentové vlastnosti mohou ve zvládání
těchto nároků pomoci, některé mohou naopak způsobovat vyšší míru napětí a stresu.
Učitelé, kteří jsou extravertně založení a vykazují vysokou míru svědomitosti, prožívají méně
stresu a plní svojí práci efektivněji. Učitelé vykazující vysokou míru přívětivosti více usilují
o rozvíjení a udržování pozitivních vztahů s žáky a mají větší tendence je podporovat. Oproti
tomu učitelé vykazující vysokou míru neuroticismu silněji prožívají negativní emoce, jako
jsou například strach či úzkost. Silné prožívání negativních emocí může vést v lepším případě
k emočnímu vyčerpání, ale bohužel i k syndromu vyhoření. Pokud zažívají nedostatečný pocit
úspěchu ve své práci, zhoršuje se jejich výkonnost (Teven, 2007).
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Domnívám se, že míra svědomitosti by mohla do jisté míry souviset s nadšením pro daný
obor, a že se bude pečlivěji připravovat ten učitel, kterého jeho práce baví. Naopak zastávám
názor, že pokud učitele práce nebude bavit, bude vykazovat vyšší míru neuroticismu
a pociťovat vyšší míru napětí a stresu spojenou s docházkou do zaměstnání a plněním
pracovních povinností. Dále se domnívám, že pokud učitele práce nebude bavit, citliví žáci
to odhalí a negativně to ovlivní jejich vztah k němu. Negativní zabarvení jejich vztahu
k učiteli zpětně ovlivní nárůst napětí a stresu u něj.
Podle Holečka (2014) je vhodné, aby učitel vykazoval alespoň určitý stupeň dominance,
jež vychází ze zdravého sebevědomí. Tato vlastnost je v učitelské profesi spojena
se schopností usměrnit činnost žáků, samostatně se rozhodovat a udržet kázeň ve školní třídě.
U silně submisivního jedince by mohlo hrozit, že selže v oblasti udržení kázně během výuky.
Dále je důležité, aby byl učitel schopen empatie, která je základem pro pochopení pocitů
a potřeb žáků.
Učitel ve své práci zastává různé role, mezi něž můžeme zařadit roli třídního a školního
manažera, hodnotitele, předavatele poznatků a vědomostí, poradce a podporovatele. Učitel
je též vzorem pro své studenty (Vašutová, 2004).
Podle Watersona (2009) bývá považován za toho, kdo podporuje cíle studentů, a kdo
má velký podíl na kvalitě výuky, a kdo by měl být schopný efektivně řešit problémy.
Dále je vnímán jako řídící osoba studia ostatních a jako facilitátor a koordinátor komunikace
ve školní třídě.
Podle Dytrtové & Krhutové (2009) změny podmínek vzdělávání na školách dopadají zejména
na učitele, kteří tak opouštějí role mentorů a stávají se více odborníky, kteří podněcují žáky
k aktivní činnosti a zapojují je do výuky takovým způsobem, aby byli schopni osvojit
si základy učení a komunikace, které jsou pro další vzdělávání nezbytné. Významnou roli
hraje schopnost facilitace žáků a převádění informací do formy vědomostí, dovedností
a návyků, které žák tímto způsobem získává. Dále je kladen důraz na sociální kompetence,
které jsou ve vzdělávacím procesu nezbytné. Základy profesních dovedností učitel získává
v rámci dalšího odborného studia po úspěšném dokončení vysoké školy.
Autoři Sougari & Sifakis (2007) uskutečnili výzkum, ve kterém se zabývali otázkou vnímání
vlastní role v učitelské profesi na řeckých jazykových školách. Bylo předloženo celkem
650 sebeposuzovacích dotazníků učitelům vyučujícím jazyky na základních jazykových
školách. Vyhodnocením těchto dotazníků bylo zjištěno, že na sebe učitelé pohlížejí jako
na facilitátory ve výukovém procesu, ale že se nepovažují za jeho jediné činitele a přikládají
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zodpovědnost za studijní výsledky i svým studentům. Dále bylo zjištěno, že učitelé vnímají,
že hrají důležitou roli ve výuce studentů, jejíž osnovy jsou předepsané ministerstvem školství,
ale že nemají oprávnění podílet se na vytváření osnov. Jejich role je omezená pouze na výuku
svého předmětu. Také bylo prokázáno, že jejich profesní identita je ve velké míře ovlivněna
tím, jak jsou vnímáni studenty, kolegy, rodiči studentů a společností.
Navzdory tomu, že výzkum považuji za zajímavý a smysluplný v rámci konkrétních řeckých
podmínek, nejsem si jistá, zda je možné výsledky zobecnit na celou populaci učitelů.
Je nejasné, s jakými výsledky by proběhl výzkum v jiných podmínkách, například v jiné
zemi, tzn. v jiné kultuře, případně na jiném typu škol, např. na středních školách
a gymnáziích.

2.3

Učitel expert

Za experta se dá považovat zkušený a vysoce kvalifikovaný pracovník, který má dlouholetou
praxi ve svém oboru, a který má rozsáhlé znalosti a dovednosti. Nezáleží však jen na délce
praxe, ale i na tom, jak je talentovaný, a jaké má předpoklady k tomu, aby se expertem stal.
Rozdíl mezi učitelem začátečníkem a učitelem expertem spočívá v tom, že začátečník
se obvykle striktně drží zavedených pravidel a postupů, na základě kterých se rozhoduje
a jedná. Oproti němu se učitel expert zavedených postupů tolik nedrží, ale spíše hledá nové
a kreativní způsoby řešení různých situací a spoléhá se na svůj úsudek. Učitel expert jedná
rychlejším

a sebejistějším

způsobem,

ve svém

jednání

je flexibilní

a je schopen

ho modifikovat podle dané situace.
I přesto, že jedná více intuitivně, dokáže se držet i zavedených postupů, a to zejména v dosud
neznámých situacích. Učitel expert se také nesoustředí na detaily, ale snaží se věci pochopit
v celém kontextu, z čehož se pak odvíjí jeho jednání. Má bohatou základnu znalostí
a dokonale ovládá předmět, který učí. Svým okolím je vnímán jako profesionál, který rozumí
učební látce (Švaříček, 2009).
Jeho profesionalita je dána znalostmi v oboru a je zabezpečena vědeckým výzkumem.
Profesionál je člověk, který je teoreticky dobře připravený pro výkon své profese a dokáže
se vymezit vůči laickým a intuitivním pohledům na svůj obor a nepodléhat laickým iluzím.
Profesní rozvoj učitele je dán kvalitou jeho vzdělání a významnou roli zde hraje i proces
sebevzdělávání (Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání, 2012).
Ne každý zkušený učitel se dá nazvat expertem. Opravdoví odborníci jsou komplexně vysoce
erudovaní, daří se jim naplnit celé spektrum činností, které se spolupodílejí na výchovném
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a vzdělávacím procesu. V případě opravdových odborníků se nejedná pouze o úspěšnou
výuku studentů.
Učitel expert je ten, který podává ve své profesi excelentní výkon a má vynikající odborné
znalosti. Rozdíl mezi učitelem expertem a začínajícím učitelem spočívá v tom, že učitel
expert disponuje rozsáhlejšími znalostmi řešení problémových situacích, z čehož vyplývá,
že je dokáže řešit rychlejším a efektivnějším způsobem než učitel, který stojí na počátku
profesní kariéry. Učitel expert zvládá svoji práci efektivněji, má dobře zautomatizované
naučené dovednosti a svojí práci zvládá s menším úsilím, než učitel, který expertem není.
Zkušenosti učitelů expertů jim umožňují vstřebat větší množství informací za kratší dobu
než začátečníkům nebo stejné množství informací s menším kognitivním úsilím. Dále dokáží
rychle rozlišit podstatné informace od nepodstatných. Tyto kompetence by mohly být
důvodem, proč jsou experti schopni mít o dění ve třídě větší přehled a postihnout smysluplné
vzorce v proudu probíhajících událostí a efektivněji řešit problémové situace. Kromě
odborných znalostí mívají učitelé experti přehled o politickém dění ve světě a disponují
všeobecnými znalostmi (Sternberg & Horvath, 1995).
Podle Píšové (2010) je učitel expert kvalitní a kompetentní učitel, který má mnoho zkušeností
a dokáže pohotově analyzovat a interpretovat dění ve školní třídě. Dokáže rozlišit důležité
informace od nepodstatných a na základě toho se rozhodnout, jak bude jeho výuka
a komunikace se studenty probíhat. Má mnoho znalostí a je schopný převzít zodpovědnost
za svoji výuku. Dále dokáže uzpůsobovat své plány podle potřeb svých studentů a intuitivně
předvídat různé situace, na které se poté dokáže včas připravit.
Švaříček (2009, s. 53) definuje učitele experta na základě těchto charakteristik:

 Má nejméně 10 let praxe;
 Má potřebnou kvalifikaci pro výuku, kterou realizuje;
 Je uznáván kolegy pro své odborné a morální kvality;
 Má velké znalosti a dovednosti z oblasti didaktiky a vyučovaného předmětu;
 Vede žáky k dobrým vzdělávacím výsledkům.
3 hlavní znaky, ve kterých se liší začínající učitelé od expertů (Sternberg & Horvath, 1995)
1) Čas a efektivita řešení problémových situací;
2) Kvalita a vhodnost způsobu řešení problémových situací;
3) Množství a kvalita znalostí.
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2.4

Profesní dovednosti učitele

Profesní dovednosti učitele lze definovat jako činnosti, které podporují žákovo učení
(Kyriacou, 2012).
Předpokladem pro účinnost učitelské práce je vědomí o tom, co studentům ve výuce pomáhá
a schopnost zakomponovat to do své praxe. S úspěšností výukového procesu jde ruku v ruce
schopnost rozvoje rozhodovacích a výukových dovedností, které učitel má (Shulman, 1987).
Profesní dovednosti učitele se výrazným způsobem odrážejí v kvalitě výuky. Lze mezi
ně zařadit schopnost organizace výuky, didaktickou znalost obsahu, schopnost propojení
pedagogických a psychologických schopností, znalost kurikula a také obeznámenost
s osobnostními charakteristikami žáků i svými vlastními. Od učitelů se očekává, že zvládnou
volit vhodné způsoby diagnostiky, interpretovat a hodnotit výsledky žáků, řídit výukový
proces a rozhodovat se rychlým způsobem. Jelikož učení probíhá prostřednictvím sociálních
interakcí a vzájemné komunikace, je od učitele očekáváno, že bude kompetentní v oblasti
komunikace. Profesní dovednosti učitele se projevují ve vědomostech žáků, a proto
je důležité, aby měl učitel tyto dovednosti dostatečně rozvinuté (Profesní rozvoj učitelů a cíle
školního vzdělávání, 2012).
Podle Kyriacou (2012, s. 24) lze mezi základní pedagogické dovednosti učitele zařadit:


základnu vědomostí o vyučovaném předmětu;



schopnost usměrnit nežádoucí projevy žáků a udržet kázeň ve třídě;



dovednost hodnotit studijní výsledky žáků takovým způsobem, aby pochopili, v čem
jsou dobří, a co by naopak měli zlepšit;



schopnost realisticky zhodnotit svou práci a posoudit, na čem je potřeba ještě
pracovat;



schopnost navodit a udržet přátelskou atmosféru ve třídě a udržet pozornost žáků
během výuky s podněcováním jejich aktivity.

Je důležité, aby učitel dokázal vzbudit u žáků autoritu, ale nevyvolával v nich pocity strachu,
aby byl schopný přizpůsobit své jednání dění ve třídě a dokázal žáky motivovat ke studiu.
Měl by být schopný přípravy na výuku takovým způsobem, aby výklad plynule navázal
na předchozí hodinu. Dovednosti v různých oblastech se mohou vzájemně ovlivňovat, tzn.,
že např. udržení pozornosti žáků bude mít pravděpodobně vliv na udržení kázně ve třídě
(Kyriacou, 2012).
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Skupiny profesních kompetencí učitele lze rozdělit do následujících skupin: (Profesní rozvoj
učitelů a cíle školního vzdělávání, 2012).


projektivní kompetence – činnosti týkající se plánování a přípravy na výuku předmětu,
určení tématu vyučovací hodiny;



realizační kompetence – komunikace se žáky mezi kterou lze zařadit probírání učební
látky, motivování žáků, schopnost vzbudit jejich zájem o téma prostřednictvím
komunikace a vytváření příjemné atmosféry během hodiny;



diagnostické kompetence – hodnocení vědomostí žáka a vlastní výuky;



třídně-manažerské kompetence – komunikační dovednosti, komunikace se žáky, rodiči
i kolegy.

Podle Gillernové & Krejčové a kol. (2012, s. 54) tvoří profesní kompetence učitele následující
okruhy dovedností:


dovednosti související s vyučovaným předmětem a jeho obsahem;



didaktické dovednosti, které jsou spojené s tím, jakým způsobem učitel přednáší
učební látku;



diagnostické dovednosti, jež souvisí s hodnocením výkonu žáků a podporou jejich
rozvoje;



sociálně-psychologické dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou interakci mezi
učitelem a žáky.
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3

Vymezení příbuzných pojmů sociálních dovedností

Jelikož existuje mnoho příbuzných pojmů, které se se sociálními dovednostmi prolínají,
zaměřím se na jejich vymezení, aby nedocházelo k terminologickým záměnám a nejasnostem.

3.1

Sociální kompetence a sociální inteligence

Podle Hroníka (2007) je kompetence způsobilost, kterou je možné získat a rozvíjet
prostřednictvím tréninku a cvičení. Kompetence považuje za soubor znalostí, schopností
a dovedností, které lze uplatnit např. na pracovišti. Kompetentní člověk by měl být schopný
řešit úkoly různého charakteru, které jsou před něj v rámci jeho profese stavěny. Sociální
kompetence jsou zde chápány jako soubor vlastností a dovedností, které umožňují člověku
efektivně jednat s druhými lidmi. Úroveň sociální kompetence hraje významnou roli při práci
s lidmi.
Úroveň sociální kompetence má vliv na mezilidské vztahy. Pokud je člověk dostatečně
sociálně kompetentní, mívá zpravidla uspokojivé mezilidské vztahy, které navozují pocity
subjektivní pohody. Jádrem sociální kompetence je sociální obratnost, kterou lze chápat jako
schopnost navázání a udržení kontaktu s druhými lidmi takovým způsobem, aby se cítili
příjemně, a schopnost kooperativního jednání. Sociální kompetence má blízko k pojmu
sociální inteligence (Oudová, 2008).
Podle Kanninga (2017) sociální kompetence souvisejí se sociálními interakcemi. Sociální
kompetence lze vymezit jako souhrn sociálních dovedností a schopností týkajících se sociálně
žádoucího chování.
Sociální inteligenci lze definovat jako souhrn sociálních dovedností, které umožňují
jednotlivcům lépe zvládat každodenní požadavky a efektivním způsobem komunikovat
v mezilidských vztazích (Cacioppo & Berntson, 2004).
Sociální inteligence znamená schopnost rozumět druhým lidem a jednat moudrým způsobem
v různých sociálních situacích. Její součástí jsou interpersonální kompetence a empatie
(Walker & Foley, 2016).
Sociální inteligence je nezbytným předpokladem pro komunikaci. Zahrnuje i schopnost
manipulace s druhými lidmi a jednání takovým způsobem, aby žádající osoba získala
od druhých

to,

co potřebuje.

Toto

jednání

je používáno

způsobem

pozitivním,

ale i negativním, kdy žadatel druhých využívá na jejich úkor. Bez ohledu na použití
pozitivního nebo negativního způsobu manipulace je žadatel považován za sociálně
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inteligentního, pokud dosáhne svého cíle. Sociálně inteligentní člověk je též schopný chovat
se sociálně vhodným způsobem a je kompetentní v oblasti komunikace (Wawra, 2009).
Podle Albrechta (2006) je sociální inteligence jiným typem inteligence. To, že někdo
dosahuje vysokých hodnot IQ v obecné inteligenci, ještě neznamená, že je dostatečným
způsobem sociálně inteligentní a úspěšný v mezilidských vztazích. Sociální inteligence
je zde chápána jako výčet dovedností nezbytných pro úspěšnou interakci s druhými lidmi
a kooperaci. Lidé s vysokou mírou sociální inteligence dokáží v druhých lidech vyvolávat
pozitivní emoce a během komunikace dávat najevo respekt a ocenění. Lidé s nízkou mírou
sociální inteligence svými postoji dokáží vyvolávat v druhých lidech pocity viny, frustrace
a agrese a nebývají u druhých příliš oblíbení. Do sociální inteligence zahrnuje 5 dimenzí,
mezi které řadí sociální dovednosti, empatii, autentický projev kongruentní se svými postoji
a hodnotami, jasnost a jednoznačnost v komunikaci.

3.2

Empatie

Empatie je nezbytnou podmínkou pro navazování a udržování mezilidských vztahů
a znamená schopnost vcítění se do pocitů druhého člověka, porozumění jeho názorům,
postojům a způsobům chování. Empatický člověk dokáže vidět situaci z úhlu pohledu
druhého člověka. Empatii též lze pochopit jako jednu ze sociálních dovedností, která
je předpokladem pro úspěšnou mezilidskou komunikaci. Dalším předpokladem úspěšné
komunikace je schopnost naslouchání druhému člověku. Empatie je spojena s interpretací
a vědomým hodnocením. Bez interpretace a vědomého hodnocení by se empatie nedala
nazvat empatií (Slabá, 2010).
Podle Koukolíka (2006) je nejnižší úrovní empatie emoční infekce, kterou popisuje jako stav,
kdy je jeden člověk ovlivněný emočním stavem druhého. Mezi projevy empatie řadí
schopnost napodobování druhého člověka, která se projevuje také nevědomou tendencí
napodobovat jeho výraz obličeje a pohyby těla. Emoční infekce znamená převzetí emočního
stavu druhého člověka.
Podle Budy (1994) empatie znamená schopnost vcítit se do duševního stavu druhého člověka
během komunikace, a to i v případě, kdy se nevyjádří přímým způsobem, ale prostřednictvím
neverbálních projevů. Naopak empatie neznamená projekci, kdy do druhého člověka
promítáme naše vlastní chápání jeho duševního rozpoložení. Stejně tak není empatií
pozorování a komunikační proces. Snáze dosahujeme empatie během komunikace s osobou,
kterou známe, a se kterou se pravidelně vídáme, protože alespoň do jisté míry víme, jakým
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způsobem prožívá různé situace. Empatie souvisí s city, ale ne s racionálním uvažováním.
Znamená také přemýšlení o situaci druhého člověka a schopnost představit si sebe v jeho
situaci. Je důležitá pro pochopení psychických stavů druhého člověka, pro porozumění
způsobům jeho chování, pro správné rozklíčování jeho neverbálních projevů a pro vycítění
jeho emočního stavu.
„Empatia sa vlastne uskutočňuje zvláštnym využívaním zvyčajne skrytých a neuvedomených
komunikačných kanálov. Súhrnne ich nazývame neverbálnou komunikáciou.“ (Buda, 1994,
s. 84).
Podle Prekop (2004) je empatie tvořena schopností vcítit se do situace a pocitů druhého
člověka a porovnat jeho pocity se svými vlastními. Dále je tvořena schopností odhadnout jeho
emoční rozpoložení, schopností nezabývat se pouze sebou, ale také jeho pocity a emočním
rozpoložením, a dovedností citového souladu a emočního souznění. Při splnění těchto
předpokladů může dojít k empatickému jednání takovým způsobem, aby si druhý člověk
připadal pochopený, a k poskytnutí upřímné podpory, která nebude postavená na povrchních
základech. K dosažení empatie je nezbytné, aby byl jedinec schopen sebereflexe, a byl
si vědom své vlastní identity. Dále je důležité, aby dovedl chovat úctu k druhému člověku
a byl připraven se vzdát alespoň v určité chvíli sám sebe ve prospěch druhého a brát
na něj ohledy.
Z textu uvedeného výše jsem pochopila, že sociální inteligence a sociální kompetence jsou
nadřazenými pojmy sociálních dovedností. Tzn., že sociální dovednosti jsou součástí
jak sociální inteligence, tak sociálních kompetencí. Schopnost empatie je chápána jako
součást sociální inteligence. Ačkoliv se význam všech těchto pojmů liší, jsou rozdíly mezi
nimi minimální. Všechny tyto pojmy označují faktory, které ovlivňují kvalitu komunikace
a úroveň mezilidských vztahů. Nejmenší rozdíl spatřuji mezi pojmy sociální kompetence
a sociální dovednosti. Díky tomu, že sociální dovednosti jsou součástí sociálních kompetencí,
se domnívám, že můžeme i pro jednotlivé složky sociálních dovedností použít pojem sociální
kompetence. V této bakalářské práci se zabývám tématem sociálních dovedností a v textu
budu uvádět vždy pojem, „sociální dovednosti“ i pro sociální kompetence. Jelikož
je jen minimální rozdíl ve významu těchto dvou pojmů, je možné, že se v literárních zdrojích,
zejména cizojazyčných, setkám s pojmem sociální kompetence, který bude obsahovat
všechny složky sociálních dovedností. I v tomto případě budu pojem překládat jako sociální
dovednosti.
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4
4.1

Sociální dovednosti
Sociální dovednosti v profesi učitele

Sociální dovednosti lze vymezit jako učením získané předpoklady, které jsou nezbytné
v sociálních interakcích a komunikaci (Gillernová & Krejčová, 2012).
Pojem dovednost představuje velmi konkrétní naučenou kompetenci. Jako příklad lze uvést
automatické podání ruky při pozdravu nebo zrcadlení neverbální komunikace protější strany
(Kanning, 2017).
Podle Mühleisena & Oberhubera (2008) jsou sociální dovednosti učením získané dispozice,
které jsou předpokladem k úspěšnému vykonávání různých činností.
Sociální dovednosti jsou vázány na mezilidské vztahy a jejich úroveň je důležitá pro sociální
fungování lidí (Oudová, 2008).
K osvojování sociálních dovedností dochází prostřednictvím sociálního učení. Úspěšnost
v osvojení těchto dovedností závisí na osobnostních vlastnostech a sociálních zkušenostech
daného člověka. Úroveň sociálních dovedností se odráží v komunikaci, jejíž podstatou
je přijímání, zpracovávání a předávání informací. Úroveň sociálních dovedností je ovlivněna
věkem, psychickými vlastnostmi a sociálním statutem jedince. K rozvoji sociálních
dovedností může přispívat chvála, povzbuzování a vstřícné chování (Johnson, 1990).
Mühleisen & Oberhuber (2008) řadí sociální dovednosti mezi měkké dovednosti neboli, "soft
skills". Podstatou měkkých dovedností je umění vyjednávat, zvládání týmové práce,
schopnost prosadit se, seberegulace a efektivní komunikace. Naopak mezi tvrdé dovednosti
řadí jazykové, logické a matematické dovednosti a prostorovou představivost. Tvrdé
dovednosti jsou nezbytné k osvojení teoretických znalostí.
Mezi měkké dovednosti lze zařadit komunikační dovednosti, schopnost empatie a úspěšného
řešení problémových situací sociální povahy. Komunikační dovednosti jsou součástí
sociálních dovedností, které jsou nezbytné pro vedení diskuzí, ale i zvládání konfliktních
situací (Schulz, 2008).
Opakem měkkých dovedností jsou tvrdé dovednosti, neboli "hard skills". Mezi ně lze zařadit
znalosti a dovednosti získané během vzdělávání v oboru, kterému se jedinec věnuje. Pro tvrdé
dovednosti můžeme též použít pojem pracovní kompetence (Andrews & Higson, 2010).
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Podle Riggia (1986) neexistuje jednoznačně platná a konečná definice sociálních dovedností,
protože existuje mnoho jejich skupin. Nejobecněji by se sociální dovednosti daly nazvat jako
naučené sociální a komunikační strategie, které umožňují regulovat interpersonální kontakt.
Lidé, kteří mají vysokou úroveň sociálních dovedností, bývají obvykle společensky žádoucí.
Naopak ti, kteří mají pouze nízkou úroveň těchto dovedností, příliš oblíbení v kolektivu
nebývají.
Interpersonální komunikace jde ruku v ruce se sociálními dovednostmi. Lidé, kteří dokáží
vhodným způsobem komunikovat, si dokáží vytvářet dobré mezilidské vztahy. Dovednost
efektivně komunikovat znamená verbálně i neverbálně efektivním způsobem předávat
a přijímat sdělení a regulovat konverzaci. Je pravděpodobné, že sociálně schopní lidé budou
schopni řídit konverzaci a interakce s druhými lidmi tak, aby došlo k emočnímu souladu
(Hubbard, 2000).
Sociální dovednosti ovlivňují schopnost prosociálního chování, které hraje významnou roli
ve výkonu žáků. Prosociální chování pozitivně ovlivňuje jak sebehodnocení, tak hodnocení
druhých, což motivuje jak iniciátory komunikace, tak přijímající, aby se k sobě chovali
přívětivým způsobem. Identifikace sociálních dovedností a podání zpětné vazby podporují
přívětivé chování (Núñez Hernández, Hernández del Salto, Jerez Camino, Rivera Flores
& Núñez Espinoza, 2018).
Gillernová (2003) řadí mezi základní elementy sociálních dovedností zejména schopnost
navázat vzájemnou důvěru a navodit příjemnou emoční atmosféru, projevit toleranci
v odlišnosti postojů či názorů a schopnost podpořit žáka, když je potřeba, ale zároveň
mu přenechat i zodpovědnost za své jednání. Dále schopnost tvořivým způsobem zvládat
konfliktní situace.
Lorr, Youniss & Stefic (1991) dělí sociální dovednosti následovně:
1) Sociální asertivita (Social assertiveness) - Znamená schopnost interakce s druhými
lidmi a navazování, udržování, ale i ukončování vztahů. Jedná se o dovednost vytvářet
nové přátelské vztahy s původně neznámými lidmi. Nedostatek sociálních dovedností
v této oblasti může způsobovat pocity nespokojeností v sociálních vztazích a různých
sociálních situacích;
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2) Direktivita (Directiveness) - Znamená schopnost řídit aktivitu druhých lidí a mít
na ně vliv

například

v pracovním

prostředí.

Znamená

to schopnost

převzetí

zodpovědnosti. Tato dimenze zahrnuje dominantní chování, které podporuje schopnost
převzít vedení v kolektivu;
3) Příjemné jednání (Positive feeling expression) - Znamená schopnost vyjadřovat
příjemné pocity, mít příjemný tón hlasu a jednat takovým způsobem, aby se druzí cítili
příjemně;
4) Sebedůvěra (Self-esteem) - Znamená dostatečný pocit sebedůvěry a schopnost
přijímat pochvalu od druhých lidí bez pocitu studu;
5) Empatie (Empathy) - Znamená schopnost převzetí perspektivy druhé osoby.
Nedostatek empatie může způsobovat neschopnost pochopení pocitů druhého člověka,
což mívá dopad na spokojenost v mezilidských vztazích;
6) Vyjadřování negativních pocitů (Express negative feelings) - Znamená schopnost
vyjadřování negativních pocitů a frustrace způsobených druhým člověkem vhodným
a neagresivním způsobem.
Riggio (1986) rozlišuje sociální dovednosti následovně:


Emocionální expresivita - Tato dimenze znamená schopnost komunikovat
a vyjadřovat své postoje a emoční stavy srozumitelným způsobem pro druhou osobu
a schopnost zahájit a udržet konverzaci takovým způsobem, aby se obě strany cítily
příjemně;



Emocionální citlivost - Schopnost dekódovat význam neverbálních sdělení druhé
osoby a správně mu porozumět;



Emocionální kontrola - Schopnost regulovat své emoční reakce a chovat se sociálně
vhodným způsobem (např. vhodně se smát vtipu);



Sociální expresivita - Dovednost zapojit ostatní do diskuze a schopnost zahajovat
spontánně hovory s druhými lidmi bez pocitu napětí či studu;



Sociální citlivost - Schopnost chovat se společensky vhodným způsobem a být
pozorný k druhým lidem. Tyto osoby bývají dobrými pozorovateli a posluchači.
Jedinci, kteří dosahují příliš vysokých hodnot v této dimenzi, mohou mít úzkostné
obavy, zdali je jejich chování vhodné, a mít o vhodnosti svého chování pochybnosti;



Sociální kontrola - Obecná dovednost sociální prezentace. Jedinci s vysokou mírou
sociální kontroly bývají zpravidla taktní a sociálně zdatní a dokáží vhodně zaujímat
různé společenské role. Své chování dokáží přizpůsobit různým sociálním situacím;
21



Sociální manipulace - Jedinci, kteří dosahují vysokých hodnot v této oblasti, dokáží
jednat takovým způsobem, aby došlo k dosažení jejich cíle, a dokáží ovlivňovat
výsledky sociální interakce. Jedinci schopní sociální manipulace mohou tuto
dovednost užívat buď ve prospěch všech zúčastněných, tzn. příznivým způsobem,
nebo pouze ve svůj prospěch, někdy i na úkor druhých.

Dovednosti v těchto dimenzích jsou měřeny Riggiovým inventářem sociálních dovedností
(SSI). V původní verzi dotazníku z roku 1986 bývá měřeno všech 7 dimenzí, v novější verzi
je upuštěno od 7. dimenze, která měří dovednosti v oblasti sociální manipulace. O dotazníku
se budu zmiňovat v kapitole 3.2 – možnosti identifikace sociálních dovedností.
Polští autoři Kuk, Czechowski & Femiak (2015) provedli výzkum, jehož cílem bylo
prozkoumat

sociální

dovednosti

a emoční

inteligenci

u vysokoškolských

studentů

pedagogických oborů prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazník byl předložený
28 studentům bakalářského stupně studia a 31 studentům magisterského stupně studia.
Výsledky prokázaly rozdíly v úrovni sociálních dovedností a emoční inteligence u mužů
a žen. Výsledky měření výzkumu dokázaly, že ženy jsou kompetentnější v jednání v osobních
situacích, a že vykazují vyšší úroveň emocionální inteligence. U mužů bylo prokázáno,
že jsou kompetentnější v situacích, které vyžadují asertivitu. Dále byla prokázána souvislost
mezi rodičovskými výchovnými styly a sociálními dovednostmi jedince. Potomci rodičů, kteří
ve výchově uplatňovali demokratický styl, vykazují vyšší úroveň sociálních dovedností oproti
potomkům, jejichž rodiče uplatňovali jiné výchovné styly. Také u nich byla prokázána vyšší
míra extraverze a otevřenosti vůči novým zkušenostem. Podle autorů studie je důležité
sociální dovednosti rozvíjet a tento rozvoj stimulovat u studentů pedagogických oborů
již před zahájením odborné činnosti. Na rozvoj sociálních dovedností by měla být zaměřena
pozornost.
Gillernová uvádí ve svém inventáři sociálních profesních dovedností učitele tyto:


Akceptování osobnosti žáků, rodičů a kolegů - Každý člověk má své vlastní
projevy, postoje a názory a prožívá svým vlastním způsobem. Učitel by měl být
schopný tyto odlišnosti žáků tolerovat;



Autenticita projevů učitele - Učitel by měl projevovat své emoce, postoje či názory
tak, jak je doopravdy cítí. Pokud tak bude činit, žáci se budou snadněji orientovat
v jeho chování a vědět, jakým způsobem se v jeho hodinách chovat, aby byla ve třídě
příjemná atmosféra;
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Empatie - Díky schopnosti empatie lze dosáhnout pochopení žáků a jejich potřeb.
Pokud bude učitel dostatečným způsobem empatický, žáci si budou připadat
pochopení a k učiteli budou pravděpodobně chovat kladný vztah;



Odlišování prožitků a pocitů od úvah, úsudků a názorů u sebe i ostatních - Každý
člověk prožívá jiným způsobem, a to, co jeden člověk může vnímat jako nepodstatné,
může druhý člověk vnímat jako zásadní. Je důležité, aby učitel zvládl pochopit
prožívání jednotlivých žáků a jejich prožitky nebagatelizoval;



Podporování sebekontroly a seberegulace - Je důležité, aby byl učitel schopen
posilovat sebedůvěru žáků a dávat jim najevo, v čem jsou dobří. Také by je měl
dokázat podpořit, pokud mají strach z nějaké zkoušky, a ukázat, že věří v jejich
schopnosti;



Porozumění neverbálním projevům jedince - Mnoho lidí má tendenci přikládat
větší váhu neverbálním projevům z důvodu jejich větší autentičnosti ve srovnání
s projevy verbálními, které lze snáze kontrolovat. Je důležité tuto schopnost
porozumění neverbálním projevům u žáků rozvíjet jasným způsobem;



Respektování a tolerování odlišného pohledu na projevy interakcí - Tolerance
k projevům druhých je v dnešní době nezbytnou sociální dovedností učitele
a vyžaduje, aby učitel ukázal různé náhledy na svět svým žákům a snažil se i u nich
tuto schopnost rozvíjet;



Rozvíjení odpovědnosti za sebe a za sociální prostředí, ve kterém se pohybuji Každý žák je významným prvkem sociálního prostředí, ve kterém se pohybuje, a měl
by mít možnost podílet se na spolurozhodování o dění ve škole či školní třídě a nést
tak část odpovědnosti za toto dění;



Rozvíjení sebedůvěry a sebejistého vystupování - Ve školním prostředí mívají děti
tendence srovnávat se s ostatními, a pokud jsou utvrzováni v tom, že v ničem
nevynikají,

pravděpodobně

tomu

začnou

věřit

a budou se potýkat

s pocity

méněcennosti. Proto by měl být učitel schopen dát svým žákům najevo, že v nějaké
oblasti vynikají;


Umění pochválit - Ve výchovném procesu lze použít pochvalu i trest. Pochvala bývá
zpravidla účinnější než trest a mívá větší výchovný efekt. Pro děti bývá moment
pochvaly významný, a to jak výsledků jejich práce, tak i jejich snahy;
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Vedení ke spolupráci - Učitel by měl děti vést k tomu, aby se naučily kooperaci
a jejich úspěch nebyl založený pouze na soupeření mezi sebou;



Vyjadřování se ke konkrétním situacím - Je žádoucí, aby byl učitel schopný žákům
sdělit, v čem konkrétně se mají zlepšit. Pokud tak bude učitel činit, žáci budou vědět,
na čem mají pracovat, a nebudou si připadat bezradní;



Zvládání konfliktních situací - Záleží na schopnosti učitele, jakým způsobem bude
řešit případná nedorozumění, a zdali bude konfliktní situace podnětem ke změně
k lepšímu, nebo zda se bude naopak prohlubovat (Gillernová, 2003, s. 89).

Mnozí učitelé zvládají přípravu na výuku efektivním způsobem, ale pociťují nedostatek
sociálních dovedností, což se odráží v atmosféře ve školní třídě. Mohou se setkávat s nekázní
během výuky, konflikty mezi žáky, které mohou přerůst v šikanu, nebo s agresivním
chováním. Zejména v učitelské profesi bývají sociální dovednosti nezbytné a na učitele bývají
často kladeny vysoké nároky v oblasti sociální komunikace. Učitel vstupuje ve své praxi
do sociálních interakcí se žáky různého věku a pohlaví z různých sociálních prostředí,
ale i se svými kolegy a rodiči svých žáků. Během interakce s rodiči a kolegy by bylo vhodné,
aby byl učitel schopný s nimi jednat jiným způsobem, než jedná a přistupuje ke svým žákům.
Měl by být schopný rozpoznat, jakým způsobem se v konkrétních situacích chovat, nejednat
stejně s každou osobou, ale brát v potaz její individuální vlastnosti. Rozvíjení harmonických
vztahů ve školním prostředí je ovlivněno schopností učitele efektivním a empatickým
způsobem jednat. Učitel na dítě pedagogicky působí a má významný vliv na jeho zdárný
vývoj a průběh socializace. Celý pedagogický proces se odehrává v sociálních interakcích
(Gillernová, 2003).
Domnívám se, že učitel může být v mnoha případech pro žáky vzorem a důležitým dospělým,
který má velký podíl zodpovědnosti za vývoj jejich osobností. Vedle rodičů učitel nese svůj
podíl na výchově a nese zodpovědnost za to, jak se jeho žáci ve třídě cítí. Jsem si jistá,
že se bude lépe připravovat studentům na výuku, pokud budou dostatečně motivovaní k učení
se a budou do školy přicházet s dobrými pocity. Usuzuji, že vysoce důležitá je role třídního
učitele, který nenese zodpovědnost pouze za svoji vyučovací hodinu, ale za celou svoji třídu,
její vedení, chod a atmosféru. Kromě výuky organizuje dále například třídnické hodiny
a koordinuje různé třídní akce.
Podle Meškové (2012) hraje v profesi učitele klíčovou roli schopnost efektivní komunikace,
během níž lze uplatnit sociální dovednosti.
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Mezi efektivní způsoby komunikace ve škole se podle Meškové (2012) řadí:


Popis a konstatování - Konstatování a popis situací a událostí pomáhá žákovi
pochopit souvislosti mezi příčinami událost a jejich následky;



Oznamování a podávání informací - Informování ohledně současného stavu situace
a plánování konkrétních postupů oznamovacím způsobem pomáhá žákovi připravit
se na průběh dalšího dění ve výuce;



Vyjádření svých očekávání a potřeb - Vyjádření svých pocitů a potřeb pomáhá
žákovi pochopit jednání učitele a toho, co od něj učitel očekává;



Možnost volby - Díky poskytnutí možnosti volby žák cítí, že má svobodu
v rozhodování se, a že je za své rozhodnutí zodpovědný. Možnost volby neznamená
v tomto případě manipulaci;



Technika dvou slov - Technikou dvou slov lze vyjádřit rozkaz, který je stručný
a jasný. Může to být například věta typu „Anno, přezůvky!". Vynechání slovesa
zmírňuje přísnost rozkazu;



Prostor pro aktivitu žáka - Zeptání se na názor žáka mu pomáhá, aby se cítil
potřebný a získal pocit, že je jeho názor důležitý. Např. ,,A co si o tom myslíš ty?".

Mezi další efektivní způsoby komunikace dle Meškové (2012) patří empatické reakce:


Aktivní naslouchání - Upřímné naslouchání sdělení žáka a porozumění jeho pocitům
a potřebám.

Mezi

způsoby

aktivního

naslouchání

lze zařadit

přikyvování,

parafrázování a shrnutí a pojmenování pocitů sdělovaných žákem. Pokud učitel pocity
žáka pojmenuje, ten to chápe jako porozumění ze strany učitele. Dále se sem řadí
i vyjádření důvěry v žákovy schopnosti a vyjádření podpory;


Já výrok - Pokud žákovo chování vyvolalo v učiteli negativní emoce, je žádoucí,
aby učitel tyto své emoce popsal, neboť je to efektivnější, než obviňování žáka.
Popisem emocí žák pochopí, co učiteli vadí, a bude mít menší prostor pro námitky.
Zároveň také vycítí, že má učitel své emoce pod kontrolou, a bude k němu
pravděpodobněji chovat respekt. Pokud navíc učitel sdělí svá očekávání a požádá,
aby se určité chování neopakovalo, je pravděpodobné, že dosáhne úspěchu. Učitel
by měl hodnotit pouze chování žáka, ne jeho osobnostní vlastnosti.

Za neefektivní způsoby komunikace Mešková (2012) naopak považuje dávání direktivních
příkazů, nářek a citové vydírání, vyhrožování, nálepkování, porovnávání, křik, výčitky
a obviňování, poučování a moralizování, ironii a shazování.
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Sociální dovednosti podporují duševní zdraví učitelů. Za specifické sociálně-emocionální
dovednosti jsou považovány schopnost sebeuvědomění a sebeřízení, vztahové dovednosti,
sociální uvědomění a zodpovědné rozhodování. Řadí se sem i emoční regulace. Učitelé hrají
důležitou roli ve školním prostředí, zejména ve vývoji osobnostních vlastností žáků. Rozvoj
sociálně-emocionálních dovedností učitelů je přínosem jak pro učitele, tak pro jejich žáky.
Jejich rozvoj má vliv na chování a podporuje zdravější reakce a vztahy ve školním prostředí.
Rozvoj sociálně-emocionálních dovedností učitelů může podle autorů zlepšit duševní zdraví
učitelů. Identifikace sociálních dovedností může být prostředkem. Prostřednictvím
identifikace svých sociálních dovedností získávají učitelé důležité informace o tom,
jak si počínají ve své profesi. (Justo, Andretta, & Abs, 2018).

4.2

Možnosti identifikace sociálních dovedností

Podle Gillernové & Krejčové (2012) je výzkum sociálních dovedností ovlivňován
následujícími paradigmaty:


modelem podmiňování, vycházejícím z teorie učení, kde nedostatečné učení způsobuje
nedostatky v sociálních dovednostech;



modelem kybernetiky, podle kterého jsou sociální dovednosti vytvářeny zpětnou
vazbou;



experimentálním modelem, podle kterého jsou sociální dovednosti vytvářeny
ze zkušeností každodenního života;



teleologickým modelem, podle kterého jsou sociální dovednosti utvářeny pomocí
analýz, závazků a cílů každodenní interakce (Gillernová & Krejčová, 2012, s. 33).

Existují různé způsoby identifikace sociálních dovedností v profesi učitele. Ve své práci
se budu věnovat následujícím:

4.2.1

Dotazníkové metody

Social skills inventory (SSI)
Autorem inventáře

je Ronald E. Riggio (1986). Původní verze dotazníku z roku

1986 obsahuje 105 položek a zkoumá 7 dimenzí sociálních dovedností výše zmíněných.
Každá dimenze obsahuje 15 položek. Jedná se o sebeposuzovací dotazník obsahující
devítibodovou hodnotící Likertovu stupnici. Jedinec vybírá ten výrok, který nejvíce vystihuje
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jeho počínání. To znamená, že odpovědi jedince souvisí s tím, jak on sám sebe vnímá. SSI
se prokázal jako užitečný nástroj pro výzkum sociálních dovedností učitele (Riggio, 1986).
Aktuální verze dotazníku obsahuje 90 položek a zkoumá 6 dimenzí sociálních dovedností.
Od 7. dimenze zkoumající sociální manipulaci bylo upuštěno. Dále byla provedena změna
Likertovy stupnice, která už není devítibodová, ale pětibodová, která obsahuje tyto výroky:
1. vůbec mě nevystihuje, 2. spíše mě vystihuje, 3. vystihuje mě, 4. výrazně mě vystihuje,
5. zcela mě vystihuje. Dále existuje zkrácená verze dotazníku, která obsahuje pouze
30 položek. Dotazník byl přeložený do české verze L. Krejčovou (Linhartová, 2008).
Inventář sociálních kompetencí (ISK)
Autorem inventáře je Peter U. Kanning. V české verzi byl inventář vydán v roce
2017 a autory české verze jsou Simona Hoskovcová a Zdeněk Vašek. ISK má 2 verze,
standardní a zkrácenou. Standardní verze obsahuje 108 položek, zkrácená verze 33 položek.
Jedná se o sebeposuzovací dotazník, který se týká způsobů chování a zvyků. Úkolem
je rozhodnout, do jaké míry výrok daného jedince vystihuje. Odpovědi je možné zaškrtnout
pomocí čtyřstupňové Likertovy škály, která obsahuje tyto výroky: 1. vůbec nesouhlasí,
2. spíše nesouhlasí, 3. spíše souhlasí, 4. zcela souhlasí.
Položky ISK sytí 17 primárních škál, které lze spojit do 4 sekundárních škál.
Jedná se o tyto škály:
1) Škála sociální orientace


Prosocialita (PRO): solidní a spravedlivé jednání, připravenost pomáhat druhým
lidem;



Převzetí perspektivy (PPE): schopnost vcítit se do pocitů druhého člověka a vidět
situaci z jeho úhlu pohledu;



Pluralita hodnot (PHO): schopnost tolerance k odlišnosti druhých lidí a zájem
o poznávání lidí různorodého charakteru;



Ochota ke kompromisu (KOM): hodnocení rozsahu, ve kterém je daný jedinec
schopný přistoupit ke kompromisu během konfliktní situace, a do jaké míry
je schopný hledět na zájmy a potřeby druhé osoby;



Naslouchání (NAS): rozsah, v jakém se osoba zajímá o sdělení druhé osoby
během rozhovoru.
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2) Škála ofenzivity


Schopnost prosadit se (SPR): rozsah úspěšného prosazení svých vlastních zájmů
a schopnost ovlivnit druhé lidi;



Ochota ke konfliktu (OKF): rozsah, v jakém je osoba schopná hledat řešení
nepříjemných situací;



Extraverze (EXT): schopnost navazovat vztahy s druhými lidmi a zahajovat
rozhovory;



Rozhodnost (ROZ): schopnost pohotového a samostatného rozhodování se.

3) Škála sebeovládání


Sebekontrola (SEK): schopnost emoční regulace a racionálního jednání;



Emocionální stabilita (EST): stabilita nálady;



Flexibilita chování (FCH): schopnost přizpůsobit své chování různým situacím;



Internalita (INT): důvěra ve vlastní schopnosti a v to, že je možné mít věci
pod kontrolou.

4) Škála reflexibility


Sebeprezentace (SEP): schopnost vzbudit u druhých lidí dobrý dojem;



Přímá pozornost k sobě (PPS): schopnost reflektovat vlastní myšlenkové
pochody;



Nepřímá pozornost k sobě (NPS): schopnost sebereflexe ohledně svého působení
na druhé lidi;



Vnímání osob (VNO): Zájem o druhé lidi a jejich pocity.

FIBEL questionnaire
Autory dotazníku jsou Peter U. Kanning, Christoph Hermann a Wolfgang Böttcher. Původní
název dotazníku, který není přeložený do české verze, je ,,Feedback-Inventar zur
berufsbezogenen Erstorientierung für Lehramtsstudierence". Jedná se o sebeposuzovací
dotazník, který je určený studentům vyšších ročníků středních škol a vysokoškolským
studentům, kteří uvažují o profesní dráze učitele. Pro výběr odpovědí slouží šestistupňová
Likertova škála. Cílem dotazníku je posouzení 10 kompetencí relevantních pro práci učitele.
Zkoumané osoby vyplňující dotazník posuzují své dovednosti zejména sociálního charakteru.
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Dotazník může pomoci identifikovat silné stránky budoucího učitele, případně slabé stránky,
na kterých je pak možné pracovat.
Mezi 10 kompetencí zkoumaných dotazníkem se řadí:
1) organizační schopnosti (organizational skills);
2) komplexita vnímání (perception complexity);
3) schopnost pracovat pod tlakem (ability to work under pressure);
4) inovační motivace (innovation motivation);
5) sebevyjádření (self expression);
6) sebevědomí (self-assuredness);
7) asertivita (assertiveness);
8) ochota spolupracovat (willingness to cooperate);
9) prosocialita (prosociality);
10) připravenost se vzdělávat (readiness to educate).
Kromě organizačních dovedností, schopnosti pracovat pod tlakem, inovační motivace
a sebevědomí jsou všechny kompetence sociálního charakteru (Kanning, Herrmann,
& Böttcher, 2011).
Dotazník Žák o učiteli
Autory tohoto dotazníku jsou I. Gillernová, L. Krejčová a P. Boschek. Pomocí dotazníku jsou
získávány informace ohledně působení učitele od samotných žáků. Tento dotazník slouží jako
vhodný nástroj k rozvoji učitele a zlepšení sociálních vztahů ve škole, a je vhodným
prostředkem, jak získat zpětnou vazbu od žáků. Dotazník obsahuje 60 položek, které hodnotí
projevy učitele a úroveň interakce mezi učitelem a žáky. Hodnocení je umožněno pomocí
čtyřstupňové Likertovy škály. V poslední části dotazníku žák popisuje, jak by měl podle jeho
názoru vypadat ideální učitel. Součástí dotazníku je i dotazník učitel o žákovi a učitel o sobě,
což hodnotí samotní učitelé. Dotazník je určený žákům od 12 let a je tedy využitelný
na 2. stupni základních škol, víceletých gymnáziích a středních školách.
Základem vyhodnocení dotazníku jsou hrubé skóry jednotlivých komponent, které tvoří dvě
základní dimenze:


Edukační vztah - Komponenta kladného vztahu posuzuje trpělivost učitele,
chápavost, individuální přístup, schopnost naslouchat a brát problémy žáků vážně,
smysl pro humor, důvěra ve schopnosti žáků a zájem o žáky. Komponenta záporného
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vztahu ukazuje, zda je přítomna nepředvídatelnost učitele, zda panuje nepříjemná
atmosféra během výuky, zda učitel často kritizuje, ale neporadí, v čem se zlepšit,
je náladovový,

neochotný

přiznat

svoji

chybu,

nezajímá

se o názory

žáků

a je nespravedlivý;


Edukační řízení - Edukační řízení je složeno z komponenty požadavků a komponenty
volnosti v edukačních interakcích mezi učiteli a žáky. Tato část hodnotí, zda učitel
požaduje domácí úkoly a referáty, dále hodnotí organizaci výuky, zajímavost
a srozumitelnost výkladu, respekt žáků k učiteli, požadavky na přípravu žáků
a schopnost sjednat si ve třídě pořádek. Zjisťuje také, zda jsou vyučovací hodiny
neorganizované a chaotické, způsob výkladu je nezajímavý a učitel o svůj předmět
nejeví příliš velký zájem, zda nechá žáky opisovat, ti se pak v hodinách nemusí snažit,
je nedůsledný v požadavcích.

Součástí dotazníku žák o učiteli může být i vysvědčení pro učitele. Pomocí této metody žák
známkuje učitele známkou od 1 do 5.

4.2.2

Pozorovací metody

Metoda systematického pozorování
Systematické

pozorování

je jednou

z nejpřirozenějších

výzkumných

metod.

Při systematickém pozorování je potřeba uvést přesný záměr toho, co se bude zkoumat,
a na jaké prvky chování bude zaměřena pozornost. Ve výzkumu sociálních dovedností učitele
by tedy

bylo

zapotřebí

určit,

na jaké

sociální

dovednosti

se výzkumník

zaměří,

např. zda učitel během komunikace se žákem vykazuje dostatečnou míru empatie. Je nutné
předem sestavit seznam toho, co se bude pozorovat. Tato metoda je nejpřirozenější, protože
zachycuje spontánní chování zkoumaných osob bez zásahu výzkumníka do průběhu dění
(Říčan, 2010).
Metoda videozáznamu VTI
Metoda videotréninku interakcí (VTI) je užitečným nástrojem pro zaznamenávání prvků
chování učitele během vyučovací hodiny. Tato metoda pomáhá zlepšovat vztah a komunikaci
mez učitelem a žáky. Metoda VTI užívá videonahrávky, analýzu těchto videonahrávek
a poskytuje zpětnou vazbu, kterou podává osoba provádějící analýzu. Videonahrávku
je možné v jakékoliv části zpomalit či zastavit, aby mohly být analyzovány prvky komunikace
či chování, na které je zaměřena pozornost. Obvykle bývá analyzováno 15 minut záznamu.
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Důraz je kladen na podávání pozitivní zpětné vazby oproti negativní. Důvodem pozitivní
zpětné vazby je podpora učitele v rozvoji jeho kladných stránek. Tato metoda se používá
od roku 1996 a je primárně zaměřena na rozvoj sociálních dovedností učitele, avšak může
sloužit i ke zjišťování úrovně sociálních dovedností (Bidlová, 2005).
Analýza záznamu je zaměřena na kvalitu komunikace a většinou bývají sledovány tyto
komunikační prvky (Gillernová & Krejčová, 2012):


pozitivní reakce na iniciativu dítěte;



tón hlasu;



výraz obličeje;



potvrzení přijetí informace od žáka;



aktivita učitele;



spravedlivé rozdělování pozornosti;



jednoznačná komunikace s absencí nejasných sdělení;



přitakávání;



verbalizace činností žáka;



aktivní přijímání návrhů žáka;



vedení žáka k samostatnému rozhodování se;



oční kontakt.

Metoda TIVT
Typologicko interakční výzkumnou techniku (TIVT) vytvořil doc. Pelikán (2011) a je užívána
ke zkoumání vzdělávacího působení učitele. Jedná se o pozorovací metodu, která je zaměřena
na zkoumání úrovně interakce mezi učitelem a žákem. Jsou zkoumány prvky chování
a hodnotí se jejich vliv na žáky. Touto metodou lze hodnotit např. vyučovací styl učitele,
zda je demokratický nebo liberální, a také reakce žáků na učitelovo působení. Záznam trvá
nejčastěji cca 30-45 minut, nicméně dochází k analýze úseku cca 10 minut, kdy je interakce
mezi učitelem a žáky nejintenzivnější. Jednotlivé jevy jsou zaznamenávány čárkovací
metodou do záznamového archu, kde jsou popsány. Analýzu provádějí většinou 2 a více
profesionálních hodnotitelů, kteří se poté na daných jevech shodují, aby bylo hodnocení
co nejobjektivnější (Pelikán, 2011).
Metodou TIVT lze dále hodnotit dominantní či kooperující přístup učitele. Dominantní
přístup může být posuzován podle toho, zda učitel uděluje příkazy a tresty, používá výhrůžky,
poučuje, zdůrazňuje svou vlastní autoritu nebo odmítá iniciativu žáka. Liberální přístup může
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být posuzován podle toho, zda učitel poskytuje rady a pomáhá žákům, povzbuzuje,
je shovívavý, akceptuje osobnostní vlastnosti žáků a zajímá se o jejich problémy (Bidlová,
2005).
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5

Návrh výzkumného projektu

Sociální dovednosti učitele jsou důležitým a aktuálním tématem v oblasti pedagogické
psychologie. Zaznamenala jsem, že existuje mnoho výzkumných prací zaměřených na rozvoj
sociálních dovedností učitelů, což potvrzuje důležitost těchto dovedností v učitelské profesi.
Ačkoliv byl na toto téma zrealizován poměrně velký počet výzkumných studií, některé
aspekty tohoto tématu vyžadují další zkoumání. Podmínkou rozvoje sociálních dovedností
učitelů je jejich předchozí identifikace, a proto jsem se rozhodla, že se ve své práci budu
právě identifikaci těchto dovedností věnovat. Tento výzkumný projekt se bude zabývat
identifikací sociálních dovedností u vybraných učitelů pomocí dotazníkových metod a metody
analýzy videozáznamu VTI. V návrhu výzkumného šetření se zaměřím na to, jak učitelé sami
hodnotí úroveň svých sociálních dovedností, jak jejich pedagogické působení hodnotí samotní
žáci, a zda budou sociální dovednosti daných učitelů potvrzeny pomocí metody VTI.
Návrh výzkumného projektu vychází z předpokladu, že se úroveň sociálních dovedností
učitele odráží v atmosféře školní třídy, a že má vliv na spokojenost žáků ve škole a jejich
studijní výsledky. Pro další rozvoj sociálních dovedností učitele je třeba identifikovat,
ve kterých složkách těchto dovedností učitel vyniká, a které se proto stanou základem
pro jeho další působení, a které složky bude naopak potřeba dále posilovat. Pokud by byl
v budoucích výzkumných pracích můj návrh výzkumného projektu využit a vyústil
v realizaci, věřím, že by mohl přispět ke zmapování situace v oblasti sociálních dovedností
učitelů a jejich následnému rozvoji, což by optimálně vedlo ke zkvalitnění výchovně
vzdělávacího procesu. Prezentovaný návrh výzkumného šetření usiluje o hlubší vhled
do daného tématu a o obohacení vědomostí zmíněných v literárně přehledové části práce,
a to prostřednictvím kvantitativních metod.

5.1

Cíle výzkumného šetření a výzkumné otázky

Cílem tohoto návrhu výzkumného šetření je identifikace sociálních dovedností učitelů
2. stupně

základních

škol,

víceletých

gymnázií

a středních

škol

prostřednictvím

sebeposuzovacího dotazníku ISK, dotazníku Žák o učiteli – ŽoU a metody VTI (analýzy
videozáznamu v souladu s pravidly VTI). Cílem bude porovnat úroveň sociálních dovedností
učitelů českého jazyka a ostatních jazyků a učitelů matematiky a fyziky. U obou skupin
učitelů proběhne měření jejich pedagogického působení jedenkrát. V tomto šetření pracuji
s hypotézou, že úroveň sociálních dovedností bude vyšší u učitelů českého jazyka a ostatních
jazyků než u učitelů matematiky a fyziky.
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Výzkumné otázky v rámci tohoto projektu zní následovně:



Budou mít učitelé českého jazyka a ostatních jazyků vyšší úroveň sociálních
dovedností než učitelé matematiky a fyziky?



Jakou komponentu edukačního vztahu žáci nejčastěji reflektují v edukačním stylu
učitelů českého jazyka a ostatních jazyků?



Jakou komponentu edukačního vztahu žáci nejčastěji reflektují v edukačním stylu
učitelů matematiky a fyziky?



Jakou komponentu edukačního řízení žáci nejčastěji reflektují v edukačním stylu
učitelů českého jazyka a ostatních jazyků?



Jakou komponentu edukačního řízení žáci nejčastěji reflektují v edukačním stylu
učitelů matematiky a fyziky?

5.2

Realizace výzkumného projektu

Pro účely této práce je zvolený výzkumný design v podobě dotazníkového šetření a metody
VTI. Konkrétně se jedná o Inventář sociálních kompetencí ISK a dotazník Žák o učiteli –
ŽoU.
Prvním krokem realizace šetření bude oslovení potenciálních účastníků výzkumu. Za tímto
účelem oslovím základní školy, víceletá gymnázia a střední školy v Praze. Bude se jednat
o státní školy s běžnými vzdělávacími osnovami, pracující podle školských vzdělávacích
programů. Cílem je získat 30 učitelů a přibližně 650 žáků, kteří chodí do tříd, ve kterých
vybraní učitelé učí. Všem účastníkům bude předložen k podepsání informovaný souhlas,
ve kterém budou poskytnuty obecné informace o výzkumu. Dále bude v informovaném
souhlasu sděleno, že se jedná o anonymní studii. Účastníkům bude přidělen číselný kód,
jež zajistí anonymitu při zpracovávání dat. Jelikož budou mezi účastníky i nezletilí žáci, bude
nutné získat rovněž souhlas jejich zákonných zástupců. Konkrétní výzkumný cíl nebude
zveřejněn, aby nedošlo ke zkreslení výsledků šetření.
Druhým krokem bude samotná realizace šetření. Administrace dotazníků i natáčení proběhne
na školách, kde vybraní učitelé učí. Dotazníky budou učitelům a žákům předloženy
k vyplnění před začátkem vyučovací hodiny v papírové podobě. Přesto, že tištěná podoba
dotazníkových metod bude nákladnější než administrace online, dala jsem jí přednost, protože
považuji za zásadní podat zkoumaným osobám zcela jasné instrukce k vyplnění dotazníků.
Natáčení proběhne pomocí dvou videokamer takovým způsobem, aby byla zachycena aktivita
učitele i žáků. Nebude natočena celá vyučovací hodina, ale pouze 15 minut, aby bylo možné
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udělat podrobnou analýzu záznamu. Zahájení natáčení proběhne přibližně v polovině
vyučovací hodiny, ale kamery budou připravené už před začátkem hodiny. Rozhodla jsem
se videozáznam nepořizovat v pondělí a pátek, neboť se domnívám, že by mohlo dojít
ke zkreslení výsledků proto, že po víkendu by mohli být učitelé odpočatí, zatímco v pátek
naopak unavení po celém pracovním týdnu. Videozáznamy budou proto pořizovány buď
v úterý nebo ve středu nebo ve čtvrtek.
Posledním krokem projektu bude zpracování dat pomocí statistických metod a jejich
interpretace.

5.3

Popis výzkumného souboru

Výzkumné šetření bude realizováno na nenáhodně vybraném výzkumném vzorku podle
kriteriálního výběru v souladu s účely tohoto výzkumu. Výzkumný soubor se bude skládat
z 30 učitelů a 30 tříd žáků, ve kterých daní učitelé učí. 30 tříd bude čítat přibližně 650 žáků.
1) Učitelé českého jazyka a ostatních jazyků - První skupinu bude tvořit 15 učitelů
českého jazyka a ostatních jazyků a 15 tříd žáků, ve kterých tito učitelé učí.
Předpokládám, že učitelé v této skupině budou mít vyšší úroveň sociálních dovedností
než učitelé z druhé výzkumné skupiny;
2) Učitelé matematiky a fyziky - Druhou skupinu učitelů bude tvořit 15 učitelů
matematiky a fyziky a 15 tříd žáků, ve kterých tito učitelé učí. Předpokládám,
že učitelé v této skupině budou mít nižší úroveň sociálních dovedností než učitelé
z první výzkumné skupiny.

5.4

Metodika výzkumu

Metodika výzkumného projektu podléhá kvantitativnímu paradigmatu, které považuji
za nejvhodnější pro identifikaci sociálních dovedností učitelů. Data budou získána kombinací
3 výzkumných metod. Konkrétně se jedná o 2 dotazníkové metody (ISK, ŽoU), které
zkoumají vztah učitele k žákům a jeho edukační vedení a úroveň sociálních kompetencí. Další
metodou je metoda VTI, s jejíž pomocí lze získat data z přirozeného prostředí, ve kterém daní
učitelé působí.
Inventář sociálních kompetencí ISK
Pro účely měření sociálních dovedností učitelů byl zvolen Inventář sociálních kompetencí
ISK, jež je snadno administrovatelnou, reliabilní a validní metodou. Jak je zmíněno výše,
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autorem dotazníku je U. P. Kanning. Do české verze byl inventář přeložen Simonou
Hoskovcovou a Zdeňkem Vaškem v roce 2017. Doba administrace trvá 10-20 minut,
což znamená, že se jedná o časově nenáročnou metodu. Inventář sociálních kompetencí jsem
zvolila proto, že mapuje různé oblasti sociálních dovedností. Inventář je určený osobám
starším 16 let, takže je vyplnění dotazníku učiteli možné. V rámci mého výzkumného projektu
bude učitelům administrována standardní verze tohoto dotazníku, jež obsahuje 108 položek.
Jak je zmíněno v teoretické části práce, položky dotazníku sytí 17 primárních škál, jež jsou
spojeny do 4 sekundárních škál.
1) Škála sociální orientace


Prosocialita (PRO) - 7 položek;



Převzetí perspektivy (PPE) - 6 položek;



Pluralita hodnot (PHO) - 7 položek;



Ochota ke kompromisu (KOM) - 6 položek;



Naslouchání (NAS) - 6 položek.

2) Škála ofenzivity


Schopnost prosadit se (SPR) - 7 položek;

 Ochota ke konfliktu (OKF) - 5 položek;
 Extraverze (EXT) - 6 položek;
 Rozhodnost (ROZ) - 6 položek.
3) Škála sebeovládání


Sebekontrola (SEK) - 6 položek;



Emocionální stabilita (EST) - 6 položek;



Flexibilita chování (FCH) - 6 položek;

 Internalita (INT) - 9 položek.
4) Škála reflexibility

 Sebeprezentace (SEP) - 7 položek;


Přímá pozornost k sobě (PPS) - 6 položek;



Nepřímá pozornost k sobě (NPS) - 6 položek;

 Vnímání osob (VNO) - 6 položek.
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Tyto položky budou respondenti hodnotit na čtyřbodové Likertově škále a vyberou ten výrok,
jenž je nejvíce vystihuje. Výroky jsou dány v rozmezí od ,,vůbec nesouhlasí" po ,,zcela
souhlasí". Po sesbírání dat se budu věnovat zpracovávání výsledků dotazníků prostřednictvím
statistických metod. Tématu zpracovávání výsledků se budu detailněji věnovat v příští
kapitole.
Dotazník Žák o učiteli ŽoU
S pomocí tohoto dotazníku lze získat informace ohledně pedagogického působení učitele
od žáků. Prostřednictvím této metody získám zpětnou vazbu ohledně pedagogického působení
jednoho učitele od většího počtu žáků. Dotazníkem lze zkoumat komponenty vztahu
a edukačního řízení učitele. Kladný vztah se silným edukačním řízením bývá hodnocený žáky
jako nejvíce vyhovující. Cílem této části mého projektu je porovnání edukačního řízení
a vztahu učitelů českého jazyka a ostatních jazyků a učitelů matematiky a fyziky. Dotazník
se skládá ze 4 částí, ale já v mém výzkumném šetření použiji pouze první část dotazníku,
která je jeho těžištěm. Jedná se o soubor o 60 položkách hodnocený pomocí čtyřstupňové
Likertovy škály. Každá položka je zaměřená na popis situace, která společně s dalšími
položkami vyjadřuje vlastnosti interakce mezi daným učitelem a žáky z pohledu žáka.
Ke každé ze sledovaných komponent je řazeno 15 položek. V rámci tohoto dotazníkového
šetření zkoumám tyto otázky, jež jsou již uvedeny výše.
1) Jakou komponentu edukačního řízení žáci nejčastěji reflektují v edukačním stylu
učitelů českého jazyka a ostatních jazyků?
2) Jakou komponentu edukačního řízení žáci nejčastěji reflektují v edukačním stylu
učitelů matematiky a fyziky?
3) Jakou komponentu edukačního vztahu žáci nejčastěji reflektují v edukačním stylu
učitelů českého jazyka a ostatních jazyků?
4) Jakou komponentu edukačního vztahu žáci nejčastěji reflektují v edukačním stylu
učitelů matematiky a fyziky?
Metoda videotréninku interakcí VTI
Jedná se o metodu, která je používána pro trénink interakcí, a je užitečná pro rozvoj sociálních
dovedností. Jejím cílem jsou zejména změny v komunikaci pozitivním směrem. Na tuto
metodu tak může být nahlíženo i jako na krátkodobou formu terapie, jejímž cílem je progres
v oblasti mezilidských vztahů (Bidlová, 2005). Ve svém výzkumném projektu využívám tuto
metodu k identifikaci určených sociálních dovedností zvolených učitelů. Má pozornost bude
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směřována k analýze komunikačních stylů daných učitelů. Natočeno bude 15 minut
v polovině vyučovací hodiny, kdy budu předpokládat, že bude učitel nejaktivnější, a bude
se věnovat výkladu učební látky. Během analýzy videozáznamu se zaměřím na to, zda během
pedagogického působení učitele v průběhu vyučovací hodiny převažují kooperativní
či nekooperativní prvky komunikace. Na analýzu prvků efektivní komunikace se zaměřuji
proto, že schopnost efektivní komunikace, jež se řadí mezi důležité sociální dovednosti,
je nevyhnutelnou podmínkou zdárného průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Poté se budu
věnovat porovnávání přítomnosti či nepřítomnosti zkoumaných prvků komunikace u obou
skupin učitelů, jež mi pomůže k vyhodnocení celkového pedagogického působení
zkoumaných skupin učitelů. Prvky komunikace, které budu analyzovat a zkoumat jejich
přítomnost, jsou následující:
Zkoumání přítomnosti či absence pozitivních prvků v komunikaci
1)

Tón hlasu – příjemná intonace;

2) Navazování očního kontaktu se žáky;
3) Oslovování žáků jménem;
4) Dávání času žákům k zodpovězení otázky;
5) Přiměřenost hlasitosti projevu učitele.
Zkoumání přítomnosti či absence negativních prvků v komunikaci
1) Odmítání žáků a jejich návrhů;
2) Špatná srozumitelnost řeči;
3) Upřednostňování vybraných žáků před ostatními;
4) Podléhání negativním emocím během výuky (např. vztek);
5) Ignorace aktivity žáků (např. ignorování, když se žák hlásí).
Během analýzy videozáznamu bude pozornost zaměřena na ty momenty, kdy je interakce
nejintenzivnější. Hodnotit a analyzovat videonahrávky budu nejen já, ale se mnou také
zkušený psycholog v oblasti psychodiagnostiky a učitel expert, který má dlouholetou praxi
ve svém oboru.
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5.5

Způsob zpracování dat

Inventář sociálních kompetencí ISK
Jelikož se jedná o metodu kvantitativní, bude k vyhodnocení dat užito statistických metod.
Pro každého učitele bude získán výsledný skór ze 4 sekundárních škál. Mimo to budou také
vypočteny

skóry

ze 17 škál,

jež spadají

pod sekundární

škály.

Součástí

dotazníku

je záznamový arch a vyhodnocovací list pro hrubé skóry. V tabulkách norem je možné
vyhledat standardizované skóry.
Po sečtení hrubých skórů všech dotazníků budou vypočítány průměry, které budou srovnány
na základě statistické významnosti mezi oběma skupinami učitelů.
V rámci statistického testování proběhne testování hypotéz. Předpokladem alternativní
hypotézy je, že se úroveň sociálních dovedností u obou skupin učitelů bude lišit.
Předpokladem nulové hypotézy je, že se úroveň sociálních dovedností u obou skupin učitelů
lišit nebude. Jelikož je výzkumný soubor učitelů malý, rozhodla jsem se pro použití MannWhitneyho U testu, jež je neparametrickou metodou. Vypočítané U-skóry budou srovnány
na úrovni statistické významnosti. Získaná p-hodnota bude vyhodnocena na hladině
významnosti

alfa=0.05. Pro statistické

testování

zvolím

statistický

jen osoba,

která

program

SPSS

a ke znázornění výsledků budou použity grafy.
Výsledky

testování

může

interpretovat

má psychologické

a psychodiagnostické vzdělání, takže k interpretaci výsledků pozvu psychologa, který
má v této oblasti zkušenosti.
Dotazník Žák o učiteli ŽoU
Dotazníkové šetření má za cíl zodpovězení otázek uvedených výše. V první části dotazníku
hrubý skór každé komponenty představuje kvalitativní údaj. Hodnocení položek bude vypadat
tak, že čím vyšší hodnota hrubého skóru se objeví, tím výraznější projevy dané komponenty
se dají předpokládat. Tento dotazník kromě hrubých skórů získává také kategoriální
proměnné, jejichž úkolem je kategorizace vymezených dimenzí edukačního vztahu
a edukačního řízení. Základem vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření bude rozdělení
dotazníků podle skupiny učitelů daného vyučovaného předmětu. Vyhodnocení dotazníků
bude vypadat tak, že sečtu hrubé skóry v jednotlivých škálách podle zadaných odpovědí
na Likertově škále. Podle 1. převodní tabulky A získám podle tertilového třídění hrubých
skórů informaci o edukačním vztahu učitelů obou skupin. Stejný postup pro vyhodnocování
dotazníků zvolím pro získání informací o řízení v edukačním stylu učitelů, ale budu pracovat
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s tabulkou B pro převody hrubých skórů. Uvedený postup vyhodnocování výsledků dat
dále směřuje k modelu edukačních stylů učitelů, charakterizovaných vztahem a řízením
(převodní tabulka C), která zobrazuje kombinační kategorie edukačních charakteristik
interakce učitele a žáka. Pomocí této tabulky tak získám informaci o edukačních
charakteristikách interakce učitele a žáků i o edukačním vztahu učitele a žáků. Hrubým
skórem je nevážený součet bodového hodnocení položek každé komponenty a jeho rozpětí
se nachází na škále od 15 do 60. Jednotlivé položky jsou skórovány následovně – rozhodně
ano - 4 body, zčásti ano - 3 body, spíše ne - 2 body a jistě ne - 1 bod.
Metoda videotréninku interakcí VTI
Během analýzy videozáznamu bude pozornost zaměřena na to, zda v pedagogickém působení
učitele převažují kladné či záporné komunikační prvky uvedené výše. Konkrétně proběhne
analýza těch momentů, kdy bude komunikace a interakce učitele a žáků nejintenzivnější.
V případě potřeby dojde k analýze určitých momentů opakovaně. Analyzovat videozáznam
nebudu pouze já, ale se mnou také zkušený psycholog v oblasti psychodiagnostiky a zkušený
učitel – expert. Společně se budeme snažit shodnout, zda jsou přítomny pozitivní či negativní
prvky komunikace. Pro dané prvky komunikace budeme mít připravený záznamový arch, kam
budeme zapisovat ANO/NE podle toho, zda se prvky v komunikaci vyskytují nebo ne. Pokud
se dva z nás shodnou na tom, že je přítomen daný prvek, zaškrtneme ano. Pokud se dva z nás
shodnou, že daný prvek přítomen není, zaškrtneme ne. Dále bude vypočtena suma všech
pozitivních a negativních prvků komunikace a dojde tak ke zjištění, která polarita u daného
učitele převládá. Výsledky budou poté rozděleny podle skupin učitelů podle předmětů, které
učí, a budou znázorněny v grafech pro lepší přehlednost. Tento způsob hodnocení přítomnosti
či absence daných komunikačních prvků mi pomůže ke zjištění úrovně komunikačních
dovedností zkoumaných učitelů.

5.6

Diskuze

Výzkumné šetření bylo navrženo tak, aby se podrobněji zabývalo identifikací sociálních
dovedností učitelů. Sociální dovednosti učitelů jsou významným a aktuálním tématem
v oblasti pedagogické psychologie zkoumaným v rámci různých studií, ale téma identifikace
sociálních dovedností nebylo u nás v rámci dosavadních výzkumů dostatečně prozkoumáno.
Přínosem tohoto výzkumného projektu by tak mohl být důkladnější průzkum různých
způsobů identifikace sociálních dovedností a odhalení těch sociálních dovedností, které jsou
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nedostatečně rozvinuté, a je tedy potřeba jejich rozvoji věnovat pozornost. Je však třeba
zmínit některá omezení, jež tento návrh výzkumného projektu přináší.
Jsem si vědoma, že teoretická část shrnuje pouze část sociálních dovedností a zdaleka
nepostihuje všechny oblasti, kterých je skutečně mnoho. V souladu s cíli mé bakalářské práce
bylo dle mého názoru důležité věnovat se charakteristice učitele, vymezení příbuzných pojmů
a popisu sociálních dovedností a možnosti jejich identifikace v obecné rovině bez detailního
zkoumání, které vzhledem k zadanému rozsahu nebylo možné.
V rámci empirického šetření by se metodologických nedostatků výzkumu, jež by se mohly
objevit, dala najít celá řada. Výsledky projektu by tak mohly být zkresleny následujícími
nežádoucími proměnnými.
Jedním z úskalí by mohla být subjektivita v rámci vyplňování sebeposuzovacího Inventáře
sociálních kompetencí ISK. Učitelé, kteří mají za úkol posoudit své sociální dovednosti
v různých oblastech, mohou být ve svém hodnocení neobjektivní a mít na svou úroveň
sociálních dovedností náhled, který neodpovídá objektivní realitě. Ačkoliv je riziko snížené
tím, že pedagogické působení učitele hodnotí také žáci a objektivní hodnotitelé, domnívám se,
že i tak zde jisté riziko může být. V rámci metody VTI může být jedním z úskalí momentální
nálada učitele, která může ovlivnit výsledky jeho pedagogického působení. Kromě
momentální nálady by mohla výsledky zkreslit i větší snaha učitele během vyučovací hodiny,
ačkoliv přesný cíl výzkumu vědět nebude. Dále by mohla být nežádoucí proměnnou
subjektivita posuzovatelů videonahrávky. I když budou videozáznam hodnotit 3 posuzovatelé,
může nastat shoda náhod, kdy posuzovatelé správně neurčí přítomnost či absenci určené
komunikační

dovednosti.

Tato

intervenující

proměnná

by se dala

eliminovat

tak,

že by analýza videonahrávky proběhla víckrát a pokaždé jinou skupinou posuzovatelů.
Jako další limit vnímám nereprezentativnost výzkumného souboru. Výběr respondentů
do výzkumu proběhl nenáhodným kriteriálním způsobem výběru. Učitelé i žáci jsou pouze
z hlavního města Prahy. Dá se předpokládat, že učitelé z hlavního města mají více příležitostí
přicházet do kontaktu s větším počtem různého typu lidí, než je tomu u učitelů z malých měst
a vesnic. Domnívám se, že rozdíl v rozmanitosti mezilidských kontaktů může mít na úroveň
sociálních dovedností vliv, a že učitelé, kteří mají více příležitostí vídat různé typy lidí
by mohli mít i vyšší úroveň sociálních dovedností. V rámci šetření se jednalo o učitele, kteří
učí ve státních školách s běžnými vzdělávacími prostředky. Je možné, že se přístupy učitelů
k žákům budou ve státních a soukromých školách lišit, a tudíž výsledky mého výzkumného
souboru nelze zobecnit na celou populaci. Jelikož byla účast při výzkumu dobrovolná,
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je možné, že motivací zúčastněných učitelů byla snaha zapůsobit dobrým dojmem, neboť
si jsou ohledně svého pedagogického působení jistí.
Přesto, že existují i další metody, pro tento výzkumný projekt jsem zvolila Inventář sociálních
dovedností ISK, dotazník Žák o učiteli a metodu VTI. Další sebeposuzovací metodou, která
by se dala pro identifikaci sociálních dovedností učitelů použít je Riggiův inventář sociálních
dovedností SSI, jež je také reliabilní a validní metodou. Zaznamenala jsem, že Inventář
sociálních dovedností ISK je poměrně dlouhý a obsahuje podobné položky sytící jednu škálu.
Délka dotazníku a podobnost položek by mohly způsobit snížení motivace učitelů
k přemýšlení nad zadáním odpovědi. Místo metody VTI by se dala použít i metoda TIVT,
která je zmíněna v teoretické části práce. Vhodnost výběru výzkumných nástrojů by bylo
žádoucí zkonzultovat s větším počtem expertů, kteří mají bohaté zkušenosti s identifikací
sociálních dovedností učitelů.
Domnívám se, že by bylo zajímavé téma identifikace sociálních dovedností učitelů
prozkoumat detailněji u většího počtu učitelů, a to i z jiných lokalit, než je hlavní město
Praha. Realizace výzkumného projektu by mohla přinést zajímavé výsledky, které by mohly
sloužit jako zpětná vazba učiteli o tom, jak ho jeho žáci vnímají, a jako podnět pro práci
na sobě v oblasti profesních a sociálních dovedností.
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Závěr
Bakalářská práce Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich identifikace měla za úkol blíže
prozkoumat toto téma a nastínit jednotlivé kategorie sociálních dovedností, které může učitel
ve své profesi uplatnit.
První část této práce seznámila čtenáře s charakteristikami, funkcemi a osobnostními
vlastnostmi učitele a jeho profesními dovednostmi. Za účelem vymezení sociálních
dovedností mezi příbuznými pojmy byla pozornost věnována popisu příbuzných pojmů, které
se se sociálními dovednostmi prolínají. Dalším cílem této části práce bylo seznámit čtenáře
s tématem sociálních dovedností a jejich jednotlivými kategoriemi a způsoby identifikace
těchto dovedností v učitelské profesi. Vzhledem k zadanému rozsahu práce bylo jejím
hlavním cílem seznámení s daným tématem a vhled do této oblasti z pohledu pedagogické
psychologie. Důraz byl kladen zejména na popis sociálních dovedností a způsobů identifikace
těchto dovedností, hrajících roli ve výchovně vzdělávacím procesu.
Druhá část práce byla věnována návrhu výzkumného projektu, který se opíral o poznatky
uvedené v literárně přehledové části práce. Jednalo se o způsoby identifikace sociálních
dovedností učitelů 2. stupně základních škol, víceletých gymnázií a středních škol
prostřednictvím zvolených metod. Výsledky tohoto výzkumného šetření by mohly pomoci
odhalit dobře rozvinuté sociální dovednosti pedagogů, které by mohli ve svém profesním
působení lépe uplatnit a zaměřit se na rozvoj těch sociálních dovedností, které je zapotřebí
dále rozvíjet. Také by mohly přispět k sebereflexi učitelů a získání zpětné vazby ohledně
svého pedagogického působení od samotných žáků.
Sociální dovednosti učitele jsou aktuálním a významným tématem v oblasti pedagogické
psychologie zejména proto, že se jejich úroveň odráží ve spokojenosti jak samotných učitelů,
tak i žáků, a ovlivňuje jejich studijní úspěchy. Věřím, že tímto zaměřením své práce jsem
mohla přispět k otevření tohoto tématu a iniciovat tak podrobnější výzkum této oblasti.
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