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Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizuje od 1. augusta 2018
národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových
kompetencií dospelých (PIAAC). Súčasťou tohto projektu je aj výskum kľúčových kognitívnych
a nekognitívnych kompetencií pedagogických zamestnancov na Slovensku. NÚCEM ho realizuje
v spolupráci s OECD s využitím testovacieho nástroja Vzdelávanie a zručnosti online1 .
V 21. storočí došlo k zmene koncepcií spojených s efektívnym vyučovaním. Školstvo musí
pripraviť absolventov nielen po kognitívnej stránke, ale dôležitý je aj rozvoj zručností, ktoré
determinujú uplatnenie sa na trhu práce. Pozornosť vo výskume sa teda sústredila aj na mäkké
zručnosti učiteľov, keďže tie majú zásadný vplyv nielen na rozvoj mäkkých zručností ich žiakov,
ale aj na kvalitu každodenných interakcií medzi učiteľom a triedou (Chondekar, 2018).
Vo výskume Vzdelávanie a zručnosti online2 NÚCEM online otestoval úroveň kľúčových
kompetencií pedagogických zamestnancov (ďalej len učiteľov). Učitelia vypĺňali štandardizované kognitívne testy, ako aj psychologické dotazníky zamerané na osobnostné charakteristiky
súvisiace s kvalitou ich práce.
Učitelia okrem štandardizovaných testov vypĺňali aj psychologické dotazníky zamerané na
ich osobnostné charakteristiky súvisiace s kvalitou vykonávania pedagogickej činnosti. Nasledujúce analýzy sme vypracovali na vzorke 2 014 učiteľov v rámci celého Slovenska, z toho 958 bolo
učiteľov základných škôl (ISCED 2) a 1 056 učiteľov stredných škôl (ISCED 3)3 . Priemerný vek
učiteľov v našej vzorke bol 43 a pol roka, zastúpenie učiteliek 78 %, čo je podobné zastúpenie
respondentov ako v dátach medzinárodnej štúdie OECD TALIS4 ohľadom priemerného veku
učiteľov (44,4 rokov) a zastúpenia pohlaví (82 % žien) v slovenskom školstve.
Cieľom tohto príspevku bolo analyzovať a vyhodnotiť úroveň preferencie osobnostných
charakteristík Päťfaktorového modelu osobnosti (Big Five) učiteľov základných a stredných
škôl. Zámerom bolo zistiť, ako sa osobnostné črty líšia podľa veku, pohlavia alebo podľa typu
školy a zároveň, ako súvisia so subjektívnym vnímaním zdravia a psychickej pohody či profesijnými zámermi učiteľov. Osobnostné charakteristiky učiteľov taktiež prezentujeme v kontexte
pedagogických výziev 21. storočia.

Graf 1 Zastúpenie učiteľov vo vzorke podľa pohlavia, veku a typu školy
1

https://www.oecd.org/skills/ESonline-assessment/abouteducationskillsonline/
https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac/piaac-online
3
V analýzach rozdeľujeme učiteľov stredných (SŠ) na GYM - učiteľov gymnázií a SOŠ - učiteľov stredných odborných škôl,
stredných umeleckých škôl, konzervatórií a združených stredných škôl.
4
https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/talis
2

Päťfaktorový model osobnosti (Big Five)
Psychológia dlhodobo skúma črty osobnosti, ktoré sú definované ako relatívne stabilné
rozdiely jednotlivcov vo vzorcoch správania sa a prejavu. Päťfaktorový model osobnosti alebo
Big Five je model, ktorým sa merajú charakteristické črty v piatich dimenziách. V štandardizovanom psychologickom dotazníku päťfaktorového modelu osobnosti z modulu behaviorálne
kompetencie si testovaní zo 104 dvojíc tvrdení vyberali tvrdenie, ktoré ich najlepšie vystihuje.
Ich preferencie sú vyhodnotené v rámci 5 hlavných dimenzií a 13 poddimenzií, z ktorých každá
je opísaná nižšie (Weisberg et al., 2011; Kell, 2019, s. 2-3):
• Svedomitosť (Conscientiousness) opisuje vlastnosti spojené so sebadisciplínou a sebakontrolou. Ľudia, ktorí majú vysoké skóre vo svedomitosti, sú opisovaní ako dôslední, pracovití a zodpovední, a naopak, ľudia, ktorí dosiahnu nízke skóre vo svedomitosti, sú často
opisovaní ako leniví, nespoľahliví a nedbanliví.
Merané poddimenzie: ambicióznosť, organizovanosť, spoľahlivosť, sebakontrola.
• Extroverzia (Extroversion) opisuje vlastnosti spojené so spoločenskosťou, asertivitou.
Prídavné mená popisujúce veľmi extrovertných ľudí sú: zhovorčiví, odvážni, energickí;
naopak, prídavné mená opisujúce veľmi introvertných ľudí sú: plachí, nedobrodružní,
nespoločenskí.
Merané poddimenzie: asertivita, spoločenskosť.
• Prívetivosť (Agreeableness) zahŕňa vlastnosti týkajúce sa altruizmu, ako sú empatia a
láskavosť. Ľudia s vysokým skóre v dimenzii prívetivosť môžu byť opísaní ako srdeční,
prívetiví, spolupracujúci. Veľmi nízke skóre v prívetivosti je spájané s prívlastkami
chladný, sebecký a neochotný.
Merané poddimenzie: veľkorysosť, spolupráca.
• Emocionálna vyrovnanosť (Emotional Stability5 ) odráža mieru stability, vyrovnanosti a
intenzitu vnímania (negatívnych) emócií. Ľudia s nízkym skóre v tejto dimenzii môžu byť
opísaní ako nervózni, nespokojní, napätí; naopak, ľudia s vysokým skóre ako uvoľnení,
pokojní, vyrovnaní.
Merané poddimenzie: prispôsobivosť, optimizmus.
• Otvorenosť (Openness) odráža predstavivosť, tvorivosť, intelektuálnu zvedavosť a ocenenie estetického zážitku. Prídavné mená opisujúce ľudí s vysokým skóre v tejto dimenzii
sú nápadití, kreatívni, zvedaví; naopak, ľudia s nízkym skóre v otvorenosti sú opisovaní ako konvenční, nezainteresovaní, konzervatívni. Merané poddimenzie: kreativita,
intelektuálnosť, zvedavosť.
Výskumy osobnostných charakteristík sa zhodujú v tom, že osobnostné črty učiteľov súvisia
s vnímanou kvalitou ich vyučovania a vplývajú na to, ako sa učiteľ vo svojej profesii cíti.
Vzhľadom na päťfaktorový model osobnosti by sme mohli formulovať predstavu o tom, aké
vlastnosti by mali prejavovať kvalitní učitelia, podľa nasledujúcich otázok:
• V ktorom percentile by sa nachádzali na každej z týchto 5 dimenzií?
• Boli by ideálni učitelia ochotní a prívetiví, s vysokou emocionálnou vyrovnanosťou?
• Záleží na tom, či sú introverti alebo extroverti?
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Vo výskumoch sa dimenzia uvádza aj ako Neuroticizmus (Neuroticism) a je meraná na inverznej škále.

• Majú byť moderní učitelia otvorení novým výzvam; kreatívne a zvedavo pristupovať k
práci a žiakom?
• Ako by sa menili kritériá ohľadom osobnostných charakteristík medzi učiteľmi zo základných a stredných škôl?
Je dôležité pýtať sa tieto otázky, keďže subjektívne vnímanie osobnosti učiteľa môže ovplyvniť jeho hodnotenie žiakmi alebo riaditeľom, aj keď nemusí mať priamy vplyv na akademické výsledky triedy (Kim et al., 2019). Chondekar (2018) konštatuje, že mäkké zručnosti
zvyšujú kompetentnosť učiteľov, zlepšujú ich interakcie s triedou, úroveň spolupráce, riešenie
problémov a mieru osvojenia si inovatívnych kurikulárnych metodík. Osobnostné charakteristiky zároveň môžu mať vplyv na sebahodnotenie kompetentosti učiteľa (Navidinia, 2015),
psychickú (ne)pohodu, a v neposlednom rade zámer zmeniť povolanie (Rohani, 2017).
Dimenzie osobnosti učiteľa sú v rôznej miere zastúpené pri determinovaní kvality vyučovania a výkonu v práci. Kell (2019) prezentuje, že prívetivosť je negatívne korelovaná s výkonom
učiteľa meraným cez akademické výsledky žiakov. Kim et al. (2019) taktiež prezentuje, že napriek tomu, že prívetivosť bola pozitívne hodnotená študentmi, nemala žiadnu koreláciu s efektivitou učiteľov meranou cez akademické výsledky ich tried. Podľa tohto výskumu boli zvyšné
štyri dimenzie osobnosti (extroverzia, svedomitosť, emocionálna vyrovnanosť, otvorenosť) štatisticky významne pozitívne asociované s efektivitou učiteľov. Ďalej existuje diskrepancia vo
vnímaní dimenzie extroverzia učiteľov, ktorá má pozitívnu asociáciu s akademickými výsledkami žiakov, ale negatívnu v hodnotení od riaditeľov (Kim et al., 2019). Kim et al. (2017)
prezentuje súvislosti medzi osobnosťou učiteľa a neakademickými merateľmi jeho výkonu - svedomitosť bola pozitívne asociovaná s akademickou podporou žiakov, prívetivosť bola pozitívne
prepojená s mierou osobnej podpory žiakov zo strany učiteľa. Kell (2019) uvádza, že otvorenosť
bola asociovaná s vyhľadávaním práce na školách v náročnejšom prostredí (s väčším podielom
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo minoritných skupín obyvateľstva, alebo
podpriemernými akademickými výsledkami).
Čo sa týka výskumu sebahodnotenia učiteľov, otvorenosť a svedomitosť boli pozitívne asociované s vnímaním vlastnej kompetentnosti v rámci svojej práce, a naopak, prívetivosť a emocionálna vyrovnanosť boli negatívne korelované (Navidinia, 2015). V sebahodnotení spokojnosti
v práci boli pozitívne korelované svedomitosť a extroverzia (Rohani, 2017) a podľa Kim et al.
(2019) je v týchto dvoch dimenziách negatívna asociácia s tendenciou vyhorieť v učiteľskom
povolaní. Emocionálna vyrovnanosť bola taktiež negatívne asociovaná s tendenciou vyhorieť
(Kim et al., 2019) a negatívne korelovaná s úmyslom zmeniť povolanie (Rohani, 2017).

Výsledky učiteľov základných a stredných škôl
Zapojení učitelia najdominantnejšie a
nadpriemerne manifestovali osobnostnú dimenziu svedomitosť; v ostatných štyroch
mali priemerné preferencie. Kým učiteľmi
základných škôl bola druhá najpreferovanejšia osobnostná charakteristika prívetivosť,
učiteľmi stredných škôl boli viac manifestované otvorenosť a emocionálna vyrovnanosť.
Z poddimenzií mali učitelia najdominantnejšie zastúpené charakteristiky organizovanosť, sebadisciplína, asertivita a spolupráca.
Najmenej manifestované boli charakteristiky spoločenskosť, prispôsobivosť , zvedavosť
a veľkorysosť. Napríklad v dimenzii extroverzia to znamená, že učitelia majú nižšiu
mieru záujmu o spoločenské interakcie, ale v
rámci triedy prejavujú rozhodné a asertívne
správanie. V dimenzii prívetivosť majú väčšiu
inklináciu k tímovej spolupráci, ale ochota
zdieľať čas a prostriedky je nižšia.
Medzi učiteľmi základných a stredných
škôl sú významné rozdiely len v dimenzii
otvorenosť, pričom učitelia základných škôl
v sebahodnotení reportovali nižšie preferencie vo dvoch poddimenziách: zvedavosť a intelektuálnosť. Znamená to, že stredoškolskí učitelia prejavujú vyššiu úroveň záujmu
o rozvoj svojich vedomostí.
Učitelia základných škôl preukázali menej
ambicióznosti ako učitelia gymnázií. Taktiež
reportovali nižšiu prispôsobivosť, ale väčšiu
preferenciu veľkorysosti ako učitelia SOŠ.
Medzi učiteľmi stredných škôl nie sú signifikantné rozdiely v dimenziách, v poddimenziách bol medzi nimi vecne veľmi mierne
signifikantný rozdiel len v črte spoločenskosť,
v ktorej mali učitelia gymnázií nižšie sebahodnotenie než učitelia SOŠ.

Graf 2 Osobnostné charakteristiky učiteľov

Graf 3 Osobnostné charakteristiky učiteľov podľa veku

Graf 4 Osobnostné charakteristiky učiteľov podľa
pohlavia

Pri profilovaní dimenzií osobnostných charakteristík učiteľov je možné konštatovať, že svedomitosť s vekom rastie a extroverzia naopak klesá. Vzťah medzi vekom a dimenziami prívetivosť, otvorenoť a emocionálna vyrovnanosťou sa u učiteľov nepotvrdil.
Čo sa týka rozdielov v osobnostných dimenziách učiteľov podľa pohlavia, muži viac manifestovali otvorenosť a emocionálnu vyrovnanosť, ženy viac manifestovali dimenzie svedomitosť
a extroverzia. V dimenzii prívetivosť nebol rozdiel medzi mužmi a ženami a mierou zastúpenia
črty.

Tabuľka 1 Korelácie psychickej pohody a osobnostných charakteristík

V sebahodnotení zdravia a psychickej pohody učiteľov je najvýznamnejšia osobnostná dimenzia emocionálna vyrovnanosť, ktorá je pozitívne asociovaná so spokojnosťou so životom,
subjektívnym vnímaním zdravia a pozitívnym postojom k životu. Môžeme teda konštatovať,
že optimisticky naladení učitelia, ktorí sú prispôsobiví, sa lepšie vyrovnávajú s dennodennými
požiadavkami v práci, neúspechom v triedach a zmenami v náplni práce.
Napriek tomu, že na medzinárodnej úrovni bola svedomitosť asociovaná so spokojnosťou
v práci, jej vplyv sa u učiteľov neprejavil vo vnímaní spokojnosti so životom a nesúvisela ani
s pozitívnym postojom, ani so subjektívnym zdravím. Naopak, vyššia miera otvorenosti a
extroverzie sa spájala s pozitívnejším postojom učiteľov.

Tabuľka 2 Aktívne hľadanie si novej práce a osobnostné dimenzie

Pri hľadaní si práce je možné pozorovať vzťah v troch dimenziách: extroverzia, prívetivosť
a emocionálna vyrovnanosť. Vysoká miera aktivity hľadania si novej práce súvisela s vyšším
skóre v dimenzii extroverzia a nižším skóre v dimenziách prívetivosť a emocionálna vyrovnanosť.
Osobnostné charakteristiky učiteľov v kontexte zručností 21. storočia
V odporúčaniach pre stratégiu zručností pre Slovensko OECD uviedlo ako prioritu posilnenie reakcieschopnosti žiakov a vzdelávacích inštitúcií pre potreby trhu práce (OECD, 2020).
Priamym krokom na dosiahnutie zlepšenia je zvýšenie kvality a relevantnosti profesijného
rozvoja učiteľov, ktoré korešponduje s potrebami pracovného trhu a napomáha rozvíjať zručnosti
žiakov OECD (2020).
V správe Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum, 2020, s. 36) o pracovnom
trhu pre rok 2025 je uvedených 10 najrelevantnejších zručností v 4 hlavných kategóriách:
• riešenie problémov:
–
–
–
–
–

analytické myslenie a inovácie,
komplexné riešenie problémov,
kritické myslenie a analýza,
kreativita, originalita a iniciatíva,
uvažovanie, riešenie problémov a nápaditosť;

• vedenie seba samého:
– odolnosť, zvládanie stresu a prispôsobivosť,
– aktívne učenie a stratégie učenia sa;
• práca s ľuďmi:
– líderstvo a sociálny vplyv;
• využitie a vývoj technológií:
– použitie, monitorovanie a kontrola technológií,
– návrh a vývoj technológií.
Konkrétne osobnostné charakteristiky, ktoré sú priamo relevantné v 21. storočí, sú kreativita,
originalita a iniciatíva, odolnosť, zvládanie stresu a flexibilita, líderstvo a sociálny vplyv.
Kým z preferencií učiteľov môžeme usúdiť, že aspekty líderstva (asertivita, sebadisciplína)
manifestovali dominantne, učitelia by benefitovali z tréningu zručností, ktoré by podporili ich

nedominantné osobnostné črty otvorenosť (kreativita, zvedavosť) a emocionálnu vyrovnanosť
(prispôsobivosť).
Napríklad, zvýšenie zručnosti efektívne zvládať negatívne emócie a vyrovnávanie sa s neistotou a zmenami môže priniesť mnohým učiteľom prospech v každodenných situáciách a dlhodobo zlepšiť ich spokojnosť v práci. Zároveň je to zručnosť, ktorá je dôležitá pre ich žiakov
do budúcnosti, a teda je kľúčové, aby ju počas vzdelávania demonštrovali a aktívne budovali.
Z dimenzie otvorenosť je pre pracovný trh priamo relevantná črta kreativita, ktorú učitelia
prejavujú priemerne. Zároveň je však dôležité v príprave vzdelávania učiteľov zamerať pozornosť nielen na zvedavosť, ale aj na kreativitu a intelektuálnosť, aby boli učitelia otvorení
zavádzaniu inovatívnych prvkov a technológií do vyučovania, aby budovali u žiakov záujem o
predmety a aby počas vyučovacích hodín od žiakov vyžadovali kritické a kreatívne myslenie.
V školskom prostredí je možné sebahodnotenie učiteľov posilniť o 360-stupňovú spätnú
väzbu od kolegov, žiakov, rodičov a vedenia školy. Rôzne perspektívy poukazujú na to, ako je
osobnosť učiteľa vnímaná a hodnotená v práci, poskytujú prehľad o silných stránkach učiteľov
a základ pre plán rozvoja osobnostných charakteristík, ktoré treba vylepšiť.
Záver
Cieľom tohto príspevku bolo poskytnúť obraz o osobnostných črtách učiteľov podľa Päťfaktorového modelu osobnosti. Nadpriemerne bola u zapojených učiteľov manifestovaná črta
svedomitosť, ostatné boli zastúpené priemerne. V osobnostných charakteristikách učiteľov
základných a stredných škôl sa neprejavili štatisticky signifikantné rozdiely v štyroch z piatich
dimenzií; v dimenzii otvorenosť prejavili učitelia stredných škôl vyššiu inklináciu vo dvoch
poddimenziách - intelektuálnosť a zvedavosť. Len vo dvoch dimenziách sa potvrdila asociácia
osobnostných charakteristík s vekom - starší učitelia prejavujú vo vyššej miere svedomitosť a
mladší učitelia majú väčšie tendencie k extroverzii. V analýze osobnostných dimenzií učiteľov
podľa pohlavia ženy prejavili vo väčšej miere črty svedomitosť a extroverzia; muži mali vyššie
sebahodnotenie v dimenziách otvorenosť a emocionálna vyrovnanosť.
U učiteľov sa potvrdila pozitívna asociácia dimenzie emocionálna vyrovnanosť a spokojnosti
so životom a subjektívnym vnímaním zdravia. Zároveň sa potvrdilo, že učitelia s nižším skóre v
emocionálnej vyrovnanosti majú negatívnejšie postoje, intenzívnejšie vnímajú stres a častejšie
prežívajú úzkosť. Vzhľadom na to, že odolnosť, zvládanie stresu a prispôsobivosť je zaradená do
najdôležitejších zručností pre 21. storočie, odporúčame v učiteľoch budovať praktické zručnosti,
ako sa vyrovnať s negatívnymi emóciami a stresom.
Analýza dát tiež poukázala na potrebu podpory a posilnenia kreativity a zvedavosti v rámci
vzdelávania učiteľov, ktoré by v kontexte potrieb vzdelávania 21. storočia zvýšili priemerné
osobnostné preferencie učiteľov v dimenzii otvorenosť. Budovanie otvorenosti u učiteľov je
podstatné pre implementovanie inovatívnych prvkov do výučby tak, aby v žiakoch podnecovali
zvedavosť, kreatívne a kritické myslenie a záujem učiť sa.

Táto analytická štúdia mohla vzniknúť vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR z prostriedkov dobrovoľných príspevkov SR pre OECD, ktoré umožňujú
realizáciu spoločných projektov SR a OECD a vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Finančná podpora MZVaEZ umožnila spoluprácu
s odborným analytickým tímom OECD. Nákup licencií, prostredníctvom ktorých bol zabezpečený zber
dát, bol financovaný prostredníctvom Národného projektu, podporeného z ESF v rámci OPĽZ.
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