
88 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

POTREBUJE NAŠA ŠKOLA „PRÍSNEJŠÍCH“ UČITEĽOV? 

DOES OUR SCHOOL NEED „STRICTER“ TEACHERS? 

Mária Dupkalová 

Katedra pedagogiky FHPV, PU v Prešove 

 

Abstract: 

The teacher has a significant influence not only in teaching but also in upbringing in 
educational environments. Despite the fact that the learning process can replace the 
concept of the educational process, it can be stated that the educational component of 
teachers to some extent "neglect". Our research has shown that teachers help their 
pupils, but do not teach them sufficiently rules. Education is a process of intentional 
influence on the individual components of personality; it will be insufficient if the 
teachers will only be given a helping hand. Can teacher ever learn if the class does not 
have any "order“? The present contribution focuses on issues of importance of 
dimension "rigorous" in research of teacher interaction style and its relation to the social 
climate in the classroom. In the introduction, attention is devoted to brief theoretical 
results of research, which are then complemented by the empirical findings in 
correlation research. In conclusion, the author presents relevant results of the chosen 
examined dimension in the interaction style of the teacher. 
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Úvod  

Predložená štúdia je zameraná na problematiku vzťahu dimenzie „prísny“ interakčného 
štýlu učiteľa a jeho vzťahu k sociálnej klíme školskej triedy. V úvode venujeme 
pozornosť teoretickým východiskám skúmanej problematiky, ktoré sú následne 
doplnené o empirické zistenia korelačného výskumu. Na záver uvádzame relevantné 
výsledky vybranej skúmanej dimenzie interakčného štýlu učiteľa a „ponúkame“ 
odpoveď na otázku: či potrebuje naša škola „prísnejších“ učiteľov? 

 

Interakčný štýl učiteľa 

Interakcia môže byť vymedzená ako vzájomné pôsobenie, resp. vplývanie človeka na 
človeka. Z pedagogického hľadiska – ako na to poukazujú P. Gavora, J. Mareš a P. D. 
Brok – je: „interakcia vždy dvojstranná, zúčastňuje sa na nej učiteľ i žiaci a správanie 
jednej strany ovplyvňuje správanie druhej strany“. Všetky relatívne samostatné úseky 
interakcie, ktoré sa prejavia počas vyučovacej hodiny definujeme ako interakčné 
epizódy. V nich je vyjadrený určitý spôsob interakcie učiteľa a ten charakterizujeme ako 
interakčný štýl učiteľa (Gavora, Mareš, Brok, 2003, s. 129). 

Interakčný štýl je pre učiteľa: „typická a relatívne trvalá charakteristika osobnosti, ktorá 
sa prejavuje v jeho konaní, správaní a komunikácii počas vyučovacej hodiny. 



89 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

Ovplyvňuje tak jeho didaktické, organizačné a komunikačné aktivity“ (Fenyvesiová, 
Tirpáková, 2005, s. 59). Aj v iných terminologických vymedzeniach môžeme pozorovať 
obdobnú definíciu interakčného štýlu učiteľa, podľa ktorej interakčný štýl predstavuje 
relatívne stabilnú charakteristika učiteľa, dá sa dokonca povedať, že ho dobre 
reprezentuje. To, že interakčný štýl učiteľa je relatívne trvalá vlastnosť značne pomáha 
žiakom, pretože im umožňuje predvídať činnosť učiteľa a pripraviť sa na ňu (Gavora, 
Mareš, Brok, 2003). 

V tejto súvislosti považujeme za dôležité prezicovať terminologické vymedzenie 
základných pojmov súvisiacich s touto problematikou. Interakcia sa vo všeobecnosti 
definuje ako vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých činiteľov. Možno teda 
konštatovať, že učiteľ a žiaci vstupujú do interakcie počas vyučovacieho procesu. 
Všetky samostatné úseky tejto interakcie môžeme definovať ako interakčné epizódy 
a faktom zostáva, že  každá interakčná epizóda môže výrazným spôsobom ovplyvniť 
celý vyučovací proces. V týchto interakčných epizódach sa prejavuje učiteľ istým 
správaním a spôsob tohto správania v interakcii sa dá vymedziť ako interakčný štýl 
učiteľa. Táto vlastnosť učiteľa sa počas jeho praxe stáva relatívne trvalou a s ohľadom 
na metodiku skúmania, ktorá sa použije pri jej zisťovaní (QTI, Flandersov systém 
interakčnej analýzy a i.) môžeme učiteľa zaradiť do typológie interakčného štýlu učiteľa 
(QTI – 8 typov, Flandersov systém interakčnej analýzy – 3 typy a pod.) 

V dostupnej interpretačnej literatúre (slovenskej proveniencie) sa tejto problematike 
venuje pozornosť len sporadicky (P. Gavora, P. Stračár, M. Poláček a i.). Oveľa väčší 
interdisciplinárny vedecko-výskumný záujem (s použitím metodiky QTI, ktorá je použitá 
i v našom výskume) o túto problematiku prejavili odborníci v Českej republike (J. 
Mareš, R. Dytrtová, M. Krhutová, J. Lukas, J. Šerek, T. Svatoš a i.) a najmä  
v Holandsku, kde bol dotazník Questionnaire on Teacher Interaction vytvorený (T. 
Wubbels, M. Brekelmansová, H. Créton, H. P. Hooymayers P. D. Brok a i.). Dôvodom 
výberu dotazníka QTI bola okrem iného i tá skutočnosť, že adaptácia tejto výskumnej 
metódy bola realizovaná – v rámci procesu štandardizácie – na slovenských 
gymnáziách a tak sme mali možnosť komparovať naše výskumné dáta z parciálneho 
hľadiska. Ako na to poukazuje aj M. Kosturková: „Pedagógovia majú niekoľko možností 
a spôsobov autoevalvácie svojej práce. Jednou z nich je názor žiakov, ktorý môžeme 
získať prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov...“ (Kosturková, 2012, s. 39).  

 

Sociálna klíma školskej triedy 

V rámci popisu sociálno-psychologických premenných v edukačnom prostredí 
používajú učitelia (ale i výskumníci a vedeckí pracovníci) rôznorodé termíny. Pracujú 
s pojmami, ako napr. prostredie, klíma, atmosféra, charakter, či dokonca étos (školy, 
učiteľského zboru, triedy a pod.). Ako píše J. Mareš (1998, s. 3): „mnoho nedorozumení 
už začína slovným označovaním“. 

V prácach J. Mareša, J. Lašeka, či J. Křivohlavého (1990, 1991, 1995, 1998) môžeme 
nájsť terminologické vymedzenie nasledovných pojmov: 

1. Prostredie, ktoré má široký obsah a považuje sa za najvšeobecnejší pojem. 
Okrem sociálno-psychologických premenných zahŕňa i aspekty architektonické, 
hygienické, ergonomické, akustické a pod. 

2. Atmosféra, ktorá je charakteristická užším obsahom, premenlivosťou a krátkym 
trvaním. „Spomeňme atmosféru v triede pred opakovacou hodinou, atmosféru 
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v triede počas maturitnej písomnej práce, atmosféru v triede po veľkej 
prestávke, po bitke medzi žiakmi...“ (Mareš, 1998, s. 4). 

3. Sociálna klíma, ktorá má dlhodobý charakter a je typická pre triedu a učiteľa po 
dobu niekoľkých mesiacov, či dokonca rokov. 

Ak sa pozeráme na formovanie klímy školskej triedy, tak podľa T. Kollárika (1998), – 
odvolávajúc sa na stanoviská J. Hvozdíka (1986), J. Vonkomera (1990), P. C. Sijdeho 
(1988) – môžeme hovoriť o 3 prístupoch: 

1. Hlavným činiteľom, ktorý vytvára a ovplyvňuje klímu v školskej triede je učiteľ. 
J. Hvozdík (1986, s. 169) vo svojej práci konštatuje, že: „Učiteľ je činiteľom, 
ktorý svojím postojom k žiakom významne prispieva k utváraniu sociálnej klímy 
v triede“ 

2. Hlavným činiteľom, ktorý vytvára a ovplyvňuje klímu v školskej triede sú 
samotní žiaci, pretože podľa slov J. Vonkomera (1990, s. 190): „každý žiak má 
svoj status, svoje postavenie v skupine, je tu celý rad činiteľov, ktorých suma 
predstavuje aktuálnu klímu“.  

3. Klímu v triede ovplyvňujú rovnako žiaci ako aj učiteľ. Inšpiratívne na to 
poukazuje P. C. Sijde (1988), keď hovorí o tom, že vznik a premenu klímy 
v školskej triede ovplyvňujú dve zložky vo vzájomnej súčinnosti – učitelia i žiaci.  

V danom kontexte sa prikláňame k tretej koncepcii, pretože vyjadrené slovami J. 
Lašeka a J. Mareša: „ani samotný učiteľ, ani samotná trieda nemôže dosiahnuť zmeny 
klímy“ (Lašek, Mareš, 1991, s. 403).  

 

Formulácia výskumného problému 

Vedecko-výskumný zámer v rámci skúmania vzťahu medzi dvoma premennými 
(interakčný štýl a sociálna klíma) sa v našich podmienkach realizuje len parciálne. 
Skúmajú sa separátne len jednotlivé dimenzie interakčného štýlu, resp. jednotlivé 
dimenzie sociálnej klímy školskej triedy. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo našou 
snahou prispieť k empiricky komplexnejšiemu poznaniu tejto problematiky. 

Z teoretickej analýzy výskumnej témy a výsledkov doterajšieho pedagogického 
výskumu vyplýva niekoľko relevantných vzťahov a súvislostí, ktoré tvoria teoretické 
východisko empirického zamerania nášho výskumu.  

Ústredným cieľom bolo zistiť vzťah medzi interakčným štýlom učiteľa a sociálnou 
klímou školskej triedy. Pre potreby nášho výskumu sme sformulovali nasledujúcu 
relačnú výskumnú otázku: Aký je vzťah medzi jednotlivými dimenziami interakčného 
štýlu učiteľa a jednotlivými dimenziami sociálnej klímy školskej triedy?  

Túto výskumnú otázku sme operacionalizovali do formy niekoľkých hypotéz, avšak 
vzhľadom na tému predloženej štúdie, sústredíme sa len na dve čiastkové hypotézy. 

Úroveň interakčného štýlu u triednych učiteľov gymnázií a sociálnu klímu školskej 
triedy, v ktorých učia títo triedni učitelia hodnotilo spolu 450 respondentov. Údaje 
o respondentoch ponúka nasledovná tabuľka a graf: 

Tab. 1 Údaje o respondentoch skúmaných tried gymnázií 

  Dievčatá Chlapci Nezistení Spolu 

  N N N N 

SJ 147 85 1 233 
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MAT 135 79 3 217 

Spolu 282 164 4 450 

 

Operacionalizácia premenných 

Na testovanie interakčného štýlu učiteľa sme použili štandardizovaný dotazník určený 
pre žiakov so 64 škálovanými otázkami - dotazník QTI (Questionnaire on Teacher 
Interaction), ktorého autormi sú T. Wubbels, J. Levy (1993), v preklade, úprave 
a adaptácii pre žiakov P. Gavora, J. Mareš, P. Den Brok (2003). 

Na testovanie sociálnej klímy triedy sme použili štandardizovaný dotazník CES 
(Clasroom Environment Scale) – forma A s 23 otázkami určený pre žiakov, ktorého 
autormi sú E. J. Trickkett, R. H. Moss (1973) a B. J. Fraser (1982), v preklade a úprave 
J. Mareš (1998). 

Operacionálna definícia merateľnej (kvantitatívnej) premennej „interakčný štýl učiteľa“: 
získané skóre v dotazníku QTI.  Sledované indikátory: jednotlivé dimenzie interakčného 
štýlu: učiteľ organizátor, učiteľ pomáhajúci, učiteľ chápajúci, učiteľ, ktorý vedie 
k zodpovednosti, učiteľ neistý, učiteľ nespokojný, učiteľ karhajúci, učiteľ prísny. 

Operacionálna definícia merateľnej (kvantitatívnej) premennej „sociálna klíma školskej 
triedy“: získané skóre v dotazníku CES. Sledované indikátory: jednotlivé dimenzie 
sociálnej klímy školskej triedy: záujem žiakov o výučbu predmetu, vzťahy medzi žiakmi 
v triede, učiteľova pomoc žiakom, poriadok a organizovanosť pri výučbe predmetu, 
jasnosť pravidiel pre triedu, orientácia žiakov na úlohy.  

Vzhľadom na tému predloženej štúdie je pozornosť zameraná len na prezentáciu 
parciálnych výsledkov a teda, zamerali sme na prezentáciu interkorelácií vzťahu 
dimenzie „organizátor“ a dimenzie „prísny“ premennej interakčný štýl učiteľa vo vzťahu 
k jednotlivým dimenziám premennej sociálna klíma školskej triedy. 

 

Analýza a interpretácia vybraných dimenzií 

Problematike skúmania interakčného štýlu sa v našich podmienkach – ako sme to už 
uviedli – venoval predovšetkým P. Gavora so svojím tímom (2003) a výskumu sociálnej 
klímy v školskej triede D. Miezgová (1994), príp. J. Mareš (1998) a i. Výskumy tohto 
charakteru poskytujú z nášho pohľadu vynikajúci základ pre komparatívnu analýzu. 
Predmetom tejto podkapitoly je analýza vybraných dimenzií týchto dvoch premenných 
(interakčný štýl a sociálna klíma školskej triedy) a ich vzájomných súvislostí. Výskumnú 
otázku („Aký je vzťah medzi jednotlivými dimenziami interakčného štýlu učiteľa a 
jednotlivými dimenziami sociálnej klímy školskej triedy?“) sme operacionalizovali 
v podobe ôsmich hypotéz. Vyšší počet hypotéz predpokladal skutočnosť, že nebolo 
v našich silách vopred určiť, či sa vo výberovej vzorke vyskytnú všetky typy učiteľov, 
ktorí splnia kritéria na zaradenie do jednotlivých kategórií. V tomto prípade však našu 
pozornosť sústredíme na dve čiastkové hypotézy. Zaujímalo nás, do akej miery sú naši 
učitelia dobrí organizátori a ako veľmi sú prísni. 

V hypotéze č. 1 sme predpokladali, že učiteľ s vysokým skóre v dimenzii interakčného 
štýlu „organizátor“ má v triede vyššie skóre v dimenzii sociálnej klímy „poriadok 
a organizovanosť pri výučbe predmetu“, ako učiteľ s nízkym skóre v dimenzii 
interakčného štýlu „organizátor“. 
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Na zaradenie učiteľov do vysokého, resp. nízkeho skóre sme použili nasledovný 
vzorec:   

AP + 1SD (učiteľ s vysokým skóre) 

AP – 1SD (učiteľ s nízkym skóre) 

Výsledné hodnoty ponúka táto tabuľka:  

Tab. 2 Súhrne údaje za jednotlivé dimenzie interakčného štýlu učiteľov gymnázií 

QTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

AP 3,00 3,33 3,30 2,97 0,80 0,97 0,92 1,60 

SD 0,47 0,31 0,35 0,23 0,42 0,33 0,41 0,45 

AP + 1 SD 3,47 3,61 3,65 3,20 1,22 1,30 1,33 2,05 

AP - 1 SD 2,53 3,02 2,95 2,74 0,38 0,64 0,51 1,15 

Na základe skóre a následného prirátania, prípadne odrátania smerodajnej odchýlky 
sme zaradili jednotlivých učiteľov do kategórií „učiteľ s vysokým skóre“, resp. „učiteľ 
s nízkym skóre“ a porovnali sme ich skóre v dimenzii sociálnej klímy „poriadok 
a organizovanosť“.  

V rámci overenia hypotézy č. 1 sme zaradili troch učiteľov nad hranicu 3,47 a jedného 
učiteľa pod hranicu 2,53. Vo všetkých troch prípadoch získali učitelia s vyšším skóre 
v dimenzii „organizátor“ interakčného štýlu vyššie skóre v dimenzii „poriadok 
a organizovanosť“ sociálnej klímy školskej triedy než učiteľ s nízkym skóre v dimenzii 
„organizátor“, tak ako sme to predpokladali v hypotéze H1.  

Pre potvrdenie, resp. vyvrátenie hypotézy sme uskutočnili – okrem zaradenia učiteľov 
na základe získaného skóre podľa predloženého vzorca – i analýzu závislosti medzi 
jednotlivými dimenziami interakčného štýlu a jednotlivými dimenziami sociálnej klímy 
školskej triedy 

Podľa M. Chrásku (2007) má analýza závislosti dva základné aspekty: 

 nájdenie regresnej čiary, 

 posúdenie tesnosti vzťahu.  

Na nájdenie regresnej čiary sme použili graf X – Y (závislosť) a vzťah medzi 
jednotlivými dimenziami interakčného štýlu a jednotlivými dimenziami sociálnej klímy 
školskej triedy sme znázornili v podobe korelogramov. Na posúdenie tesnosti vzťahu 
sme použili tabuľku kritických hodnôt pre koeficienty korelácie – Pearsonov korelačný 
koeficient.  

Na testovanie štatistickej významnosti koeficientu korelácie sme naformulovali nulovú 
a alternatívnu hypotézu: 

H0: Vypočítaná hodnota koeficientu korelácie nepotvrdzuje závislosť medzi oboma 
dimenziami. 

HA: Vypočítaná hodnota koeficientu korelácie potvrdzuje závislosť medzi oboma 
dimenziami. 
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Ako už bolo vyššie uvedené, výpočet pre interval spoľahlivosti nie je potrebné 
realizovať aj vzhľadom k tomu, že v sociálnych vedách sa „často používa priamo 
interpretácia koeficientu korelácie“ (Havinger, 2011, s. 177). 

Vzťah dimenzie interakčného štýlu učiteľa „organizátor“ a dimenzie sociálnej klímy 
„poriadok a organizovanosť pri výučbe predmetu“ znázorňuje tento korelogram: 

 

 

Obr. 1 Korelogram vzťahu dimenzie interakčného štýlu „organizátor“ a dimenzie 
sociálnej klímy „poriadok a organizovanosť pri výučbe predmetu“  

Vzhľadom na stúpajúcu regresnú priamku môžeme predpokladať, že koeficient 
korelácie vykáže kladnú hodnotu, taktiež sklon priamky nám umožňuje odhadnúť, že 
hodnota koeficientu nebude ani príliš vysoká, ani príliš nízka.  Podľa M. Rimarčíka je 
v sociálnych vedách „prakticky nemožné nájsť dvojicu premenných, ktorých hodnoty 
v X – Y grafe by ležali na jednej priamke“ a ako ďalej dodáva: „regresná analýza nám 
dáva odpoveď na otázku, ako máme odhadovať hodnoty premennej Y podľa hodnoty 
premennej X. Nepovie nám však, ako dobre odhadujeme. Na túto otázku nám dá 
odpoveď korelačná analýza“ (Rimarčík, 2006, s. 41). 

 Hodnoty korelačného koeficientu medzi dimenziou „organizátor“ a jednotlivými 
dimenziami sociálnej klímy vyjadruje nasledovná tabuľka: 

Tab. 3 Korelácie medzi dimenziou „organizátor“ a jednotlivými dimenziami sociálnej 
klímy 

  
poriadok a 
organizovanosť 

pomoc 
žiakom 

vzťahy 
medzi 
žiakmi 

záujem 
žiakov 

jasnosť 
pravidiel 

orientácia 
na úlohy 

Organizátor 0,458 0,331 0,273 0,779 0,794 0,582 

Ak porovnáme zistené hodnoty s tabuľkou kritických hodnôt pre koeficienty korelácie, je 
zjavné, že dimenzia „organizátor“ interakčného štýlu učiteľa ukazuje vysoké pozitívne 
hodnoty v dimenzii „záujem žiakov“ a „jasnosť pravidiel“ pri hladine významnosti α = 
0,01 a v dimenzii „orientácia na úlohy“ pri hladine významnosti α = 0,05. Aj napriek 
tomu, že nemožno konštatovať štatisticky významný vzťah medzi dimenziou 
interakčného štýlu učiteľa „organizátor“ a dimenziou sociálnej klímy školskej triedy 
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„poriadok a organizovanosť“, konštatujeme, že hodnoty sa nachádzajú len veľmi tesne 
pod hranicou hladiny významnosti α = 0,05, r = 0,468 (Kritické hodnoty pre Pearsonov 
koeficient korelácie). Predpokladáme, že dôvodom je zloženie našej výskumnej vzorky.  

Predpokladané tvrdenie o tom, že učiteľ s vysokým skóre v dimenzii interakčného štýlu 
„organizátor“ má v triede vyššie skóre v dimenzii sociálnej klímy „poriadok 
a organizovanosť pri výučbe predmetu“, ako učiteľ s nízkym skóre v dimenzii 
interakčného štýlu „organizátor“ sa nám potvrdilo. Zároveň však zistené údaje 
z regresnej a korelačnej analýzy ukázali, že čím je učiteľ lepší organizátor, tým viac sú 
jeho žiaci orientovaní na úlohy, ktoré zadáva, majú jasnejšie pravidlá v triede a vo 
väčšej miere sa zaujímajú o výučbu daného predmetu. Podľa našich zistení sú 
najdominantnejšie dimenzie interakčného štýlu u našich učiteľov „pomáhajúci“, 
chápajúci“ a až následne „organizátor“. To znamená, že ak chceme zvýšiť v rámci 
hodnotenia žiakov úroveň dimenzie „poriadok a organizovanosť“, zrejme nepostačí, ak 
budú učitelia „iba“ napomáhať a „iba“ chápať svojich žiakov.  

Na základe našej analýzy sme dospeli i k zisteniu, že veľmi tesne pod hranicou 
kritických hodnôt sú vo vzťahu k dimenzii „poriadok a organizovanosť“ dimenzie 
„organizátor“ a „prísny“ interakčného štýlu učiteľa. Vzhľadom k tomu, že hodnoty 
korelačného koeficientu vykazujú kladné hodnoty, v oboch týchto prípadoch môžeme 
povedať, že ak učitelia chcú, aby ich žiaci hodnotili svoju triedu ako organizovanú, budú 
musieť viac svoju prácu organizovať a najmä, budú musieť byť prísnejší. Aké hodnoty 
ukázala dimenzia „prísny“ interakčného štýlu učiteľa? 

V hypotéze č. 2 sme predpokladali, že učiteľ s vysokým skóre v dimenzii interakčného 
štýlu „prísny“ má v triede nižšie skóre v dimenzii sociálnej klímy „záujem žiakov o 
výučbu“, ako učiteľ s nízkym skóre v dimenzii interakčného štýlu „prísny“. 

Na zaradenie učiteľov do vysokého, resp. nízkeho skóre sme použili rovnaký vzorec 
ako pri predošlých analýzach hypotéz. Po prirátaní, prípadne odrátaní smerodajnej 
odchýlky sme zaradili jednotlivých učiteľov do kategórií „učiteľ s vysokým skóre“, resp. 
„učiteľ s nízkym skóre“ a porovnali sme skóre v dimenzii sociálnej klímy „záujem 
žiakom o výučbu“.  

Pre overenie hypotézy č. 2 sme zaradili dvoch učiteľov nad hranicu 2,05 a jedného 
učiteľa pod hranicu 1,15. Učitelia s vysokým skóre v dimenzii „prísny“ nemali nižšie 
skóre v dimenzii „záujem žiakom o výučbu“ a teda, túto hypotézu sme museli 
zamietnuť, z čoho nám vyplynul zaujímavý záver: Ak učiteľ chce zvýšiť záujem žiakov 
o výučbu, nemal by byť veľmi prísny.  

 



95 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

Obr. 2 Korelogram vzťahu dimenzie interakčného štýlu „prísny“ a dimenzie sociálnej 
klímy „záujem žiakov o výučbu“  

Smer stúpajúcej regresnej priamky nám v korelograme ukázal, že koeficient korelácie 
preukáže pozitívnu hodnotu. Sklon tejto priamky nám umožňuje odhadnúť hodnotu 
korelácie, ktorá pravdepodobne nie je ani príliš vysoká, ani príliš nízka a na základe 
rozmiestnenia bodov okolo regresnej priamky môžeme predikovať strednú hodnotu 
korelačného koeficientu. Naše predpoklady potvrdzuje i  tabuľka, ktorá uvádza 
jednotlivé hodnoty korelácie medzi dimenziou „prísny“ a jednotlivými dimenziami 
sociálnej klímy: 

 

 

Tab. 29 Korelácie medzi dimenziou „prísny“ a jednotlivými dimenziami sociálnej klímy 

  
poriadok a 
organizovanosť 

pomoc 
žiakom 

vzťahy 
medzi 
žiakmi 

záujem 
žiakov 

jasnosť 
pravidiel 

orientácia 
na úlohy 

Prísny 0,434 -0,488 0,607 0,340 0,547 0,495 

V rámci komparácie zistených hodnôt s tabuľkou kritických hodnôt pre koeficienty 
korelácie (Kritické hodnoty pre Pearsonov koeficient korelácie), môžeme konštatovať, 
že medzi dimenziou interakčného štýlu učiteľa „prísny“ a dimenziou sociálnej klímy 
školskej triedy „záujem žiakov o výučbu“ nie je štatisticky významný vzťah. Zároveň 
nám táto analýza priniesla zaujímavejšie zistenie. Dimenzia interakčného štýlu učiteľa 
„prísny“ preukazuje štatisticky významný vzťah s dimenziou sociálnej klímy školskej 
triedy „učiteľova pomoc žiakom“, „jasnosť pravidiel“ a „orientácia na úlohy“ pri hladine 
významnosti α = 0,05 a s dimenziou „vzťahy medzi žiakmi“ pri hladine významnosti α = 
0,01.  

Hypotéza H2 o tom, že učiteľ s vysokým skóre v dimenzii interakčného štýlu „prísny“ 
má v triede nižšie skóre v dimenzii sociálnej klímy „záujem žiakov o výučbu“, ako učiteľ 
s nízkym skóre v dimenzii interakčného štýlu „neistý“ sa nám nepotvrdila. Na základe 
regresnej a korelačnej analýzy sme však dospeli k zisteniam, vďaka ktorým môžeme 
konštatovať, že čím je učiteľ prísnejší, tým menej majú žiaci pocit, že sa môžu na neho 
v prípade potreby obrátiť. Zároveň však môžeme povedať, že čím je učiteľ prísnejší, 
tým majú žiaci medzi sebou lepšie vzťahy (pravdepodobne preto, že viac „držia spolu“), 
taktiež majú jasnejšie pravidlá pre triedu a sú viac orientovaní na úlohy, ktoré im učiteľ 
počas výučby zadá.  

Faktom však zostáva, že výsledok tejto analýzy, významne ovplyvnil nielen rozsah, ale 
najmä „obsah“ výberovej vzorky. 

 

Záver  

Predložená štúdia si nenárokuje na komplexné riešenie, či dokonca vyriešenie 
skúmanej problematiky, napriek tomu sa nazdávame, že sme prispeli k prehĺbeniu 
poznania v tejto oblasti a zároveň sme naznačili dôvody, cesty a spôsoby jej ďalšieho 
skúmania. Z dostupných zistení môžeme konštatovať, že ak učitelia chcú, aby ich žiaci 
hodnotili svoju triedu ako organizovanú, mali by svoju prácu viac organizovať a najmä, 
mali by byť prísnejší. Rovnako sme zistili, že čím je učiteľ prísnejší, tým majú žiaci 
medzi sebou lepšie vzťahy (pravdepodobne preto, že viac „držia spolu“), taktiež majú 
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jasnejšie pravidlá pre triedu a sú viac orientovaní na úlohy, ktoré im učiteľ počas výučby 
zadá.  

Aj napriek týmto zistenia však otázku, či naša škola potrebuje prísnejších učiteľov 
nechávame otvorenú. Problematika aplikácie kvantitatívnych postupov do edukácie je 
zrejme oveľa zložitejšia a sentencia „chabé a šedé sú všetky teórie, zelený je strom 
života“ predsa len hovorí sama za seba. Veríme, že tieto závery môžu byť inšpiratívne 
pre pedagogickú verejnosť, avšak na otázku do akej miery má byť učiteľ prísny, musí 
odpoveď nájsť každý učiteľ sám... 
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