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Abstrakt 

Práca poukazuje na súvis imidžu školy a kvality učiteľa. Pripomína dôležitosť jeho 
kompetencií a činitele, ktoré ovplyvňujú efektívnosť ich uplatnenia vo výučbe fyziky v duchu 
požiadaviek jej súčasnej paradigmy. Ďalej práca poukazuje na pedagogické mýty väčšina 
ktorých ovplyvňuje prácu učiteľa z negatívnej stránky. Pôvod týchto mýtov je v myslení 
pedagógov, časť z nich v prítomnosti opozitných prvkov, keď jedna myšlienka učiteľa je 
v opozícii voči inej. Na ilustráciu práca uvádza niekoľko takýchto mýtov. 

 

Vzdelávacia a výchovná práca školy v značnej miere závisí od učiteľa. Imidž každej 
školy udáva predovšetkým imidž jej učiteľov. Aký by mal byť učiteľ fyziky dnes 
a v budúcnosti? Akými ľudskými kvalitami a profesijnými kompetenciami by mal byť 
vybavený, aby spĺňal požiadavky, kladené na výchovno-vzdelávací proces? Ako 
zabezpečovať a zdokonaľovať jeho kvality a kompetencie? Bez toho, aby sme vedeli, aké 
budú budúce generácie, na tieto otázky dnes nemožno dať jednoznačnú odpoveď. Možno však 
sa tu oprieť o určité dlhodobé trendy rozvoja spoločnosti, jej terajšie a predpokladané budúce 
priority a podľa nich vydedukovať optimálny vzdelávací model aj s jeho protagonistom – 
učiteľom. 

Nové ciele výučby fyziky kladú vysoké nároky na profesionálnu pripravenosť učiteľa, 
jeho pedagogické majstrovstvo, osobnostné vlastnosti, tvorivosť, komunikatívne schopnosti 
a osvojenie nových edukačných technológií. 

Fakulty pripravujúce učiteľov fyziky zabezpečujú pre svojich študentov vedomosti zo 
všeobecne kultúrnej oblasti, pedagogicko-psychologickej a fyzikálnej. Obsah jednotlivých 
tematických zložiek prípravy učiteľov fyziky, ich vzájomný pomer, časová dotácia, 
adekvátnosť teoretickej a didaktickej prípravy požiadavkám školskej praxe vždy boli 
predmetom živej diskusie. Tak tomu je aj v súčasnosti, ba možno táto diskusia je oveľa živšia, 
lebo radikálne spoločenské zmeny motivujú zmeny aj vo vzdelaní, vrátane prípravy učiteľov. 
Naše školstvo je v stave permanentných reforiem, ale mnohé z nich neprinášajú 
prognózovaný pozitívny efekt. 

Donedávna cieľom vzdelávania bolo vybaviť žiakov predpísaným množstvom 
poznatkov, zručností a návykov. Od školskej sústavy sa vyžadovalo, že v prvom rade naučí 
žiakov pracovať podľa určitého vzoru, algoritmu. Vo výučbe prevládali, ale aj teraz ešte 
prevládajú, reproduktívne postupy, napriek tomu, že didaktická rétorika je už dávnejšie plná 
rečí o tvorivosti. Pritom súčasný trend v didaktike fyziky usmerňuje prioritnú pozornosť 
učiteľov na formovanie kľúčových kompetencií žiakov, vrátane kompetencie ich tvorivej 
činnosti. Tento druh kompetencie sa, okrem iného, formuje aj prejavuje v procese 
samostatného získavania fyzikálnych poznatkov a ich využitia v riešení teoretických, 
praktických a experimentálnych úloh. Kompetencia tvorivosti sa u žiakov prejavuje najmä 
v riešení tvorivých úloh, v príprave a realizácii zaujímavých demonštrácií a pokusov, 
v konštrukčných prácach, v rôznych mimovyučovacích fyzikálnych aktivitách [1]. Fyzika ako 
vyučovací predmet má značný potenciál na formovanie všetkých kľúčových kompetencií. 
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Ako sme už spomínali, súčasný vzdelávací systém má byť viac orientovaný na osobnosť 
žiaka. Nielen rozvíjať jeho vedomosti a zručnosti, čo plnila škola aj v minulosti, ale skôr 
akceptovať jeho potreby a pomôcť mu vynájsť sa v tomto svete a presadiť sa. Splniť ciele 
súčasnej školy nemôže učiteľ, ktorý je iba sprostredkovateľom poznatkov z daného predmetu, 
ale učiteľ – profesionál, odborník nielen vo svojej úzkej disciplíne, ale človek s rozsiahlymi 
vedomosťami z kultúry, vychovávateľ, schopný formovať osobnosť žiaka aj s ohľadom na 
jeho osobitosti, záujmy a potreby. Človek, ktorý sa nesústreďuje iba na okamžitý úspech, ale 
hlavne dokáže usmerniť vývoj žiaka s perspektívou na dlhodobú tvorivú činnosť. 

Ak máme na mysli výučbu fyziky, tak tu nejde iba o tradičnú transláciu hotových 
poučiek, definícií a faktov, ale o prezentáciu fyziky ako dôležitej zložky všeobecnej kultúry, 
poznania a metodologického potenciálu fyziky, zameraného na rozvoj tvorivého myslenia, 
samostatnosti a intelektuálnych schopností žiakov. Všeobecne aj dnes platí, že učiteľ môže 
odovzdať žiakom iba to, čo sám má, môže u nich formovať iba tie vlastnosti, ktorými sám 
disponuje. 

Súčasný model prípravy učiteľov nepredpokladá dosiahnutie profesionality hneď po 
ukončení štúdia. Nie je to ani možné z viacerých dôvodov. Ťažisko vysokoškolskej prípravy 
sa teraz čoraz viac posúva na samotného študenta, na jeho samoštúdium. Preto cesta 
k profesionalizmu učiteľa vedie cez jeho sebavzdelávanie a sebavýchovu. Pritom tu ide nielen 
o nahromadenie vedomostí a skúseností, ktoré sú potrebné pre každodennú pedagogickú prax, 
ale o množstvo jeho kompetencií a osobnostných vlastností, spomedzi ktorých azda 
najdôležitejšia je úcta a láska k deťom. 

V každom prípade profesionálne vlastnosti učiteľa sú formovateľné už od študentského 
obdobia, ale zrod učiteľa ako osobnosti, tvorivej individuality, trvá dlho a viac – menej 
živelne. Je to proces nachádzania, zdokonaľovania a realizácie svojho originálneho spôsobu 
činnosti. Aj tu pre každého učiteľa (aj žiaka) platia slová významného pedagóga  
A. Diesterwega (1790-1866), že rozvoj a vzdelanie žiadnemu človeku nemôžu byť dané či 
oznámené. Každý, kto sa chce... do nich zapojiť, musí to dosiahnuť vlastným úsilím... Zvonku 
môže získať iba počiatočnú motiváciu, ktorá postupne prerastá do túžby zdokonaľovať sa 
a potom tvoriť. 

Ideálny učiteľ je sám tvorivou individualitou, subjektom činnosti, a nie iba 
vykonávateľom činnosti podľa naučeného vzoru. Často učiteľ stráca autoritu už tým, že nie je 
osobnosťou, a ak v očiach žiakov nie je zaujímavý ako osobnosť, tak zväčša nie je záujem ani 
o jeho predmet. Na druhej strane o mnohých dobrých učiteľoch možno tvrdiť, že učia 
a vychovávajú už samotnou svojou prítomnosťou. 

Keďže súčasný vzdelávací systém má byť viac zameraný na osobnosť žiaka, je dôležité 
pripomenúť, že rozvoj osobnosti nemožno stotožňovať so vzdelaním. Učenie je iba jedna 
z ciest, ktorou výdobytky civilizácie prispievajú ku kultivácii osobnosti. Pri tradičnom 
vzdelávaní učivo ako druh skúsenosti sa transformuje na učebnú úlohu a následne na jej 
riešenie je zameraná celá vyučovacia činnosť. V jej procese žiaci získavajú určitú predstavu 
o preberanom učive, napríklad o fyzikálnom zákone. Pritom očakávame, že táto predstava 
o danom zákone bude viac – menej rovnaká u všetkých žiakov v triede. 

Vzdelanie zamerané na osobnosť žiaka v porovnaní s tradičným sa opiera o iný 
psychologický mechanizmus. Súčasné vzdelávanie nepozná vyučovací predmet, ktorý by 
zabezpečoval odovzdávanie osobnostných skúseností iným ľuďom, ako je to v prípade 
odovzdávania tradičných poznatkov. Osobnostnú skúsenosť totiž si každý subjekt vytvára 
odznova a sám. Túto skúsenosť subjekt získava nie v procese predmetnej činnosti, ale 
v procese prežívania tej–ktorej udalosti a táto sa „odkladá do vedomia“ ako určitý záver 
z tohto zážitku v podobe „osobnostného poznatku“ (M. Polanyi). Ide tu o sféru zmyslov 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

4 

a vzťahov, ktoré osobnosť zaznamenáva ako zážitok z prežitej udalosti. Udalosť ako 
subjektívny zážitok má protirečivú povahu, spravidla vyvoláva nejednoznačnú reakciu 
osobnosti, môže ju potešiť, alebo nie, posilniť alebo oslabiť, utvrdiť ju v niečom, alebo 
spochybniť jej postoj. Vo veľkej miere to záleží od osobnostnej skúsenosti človeka, preto vo 
výchovno-vzdelávacom procese je veľmi dôležité poznať vnútornú osobnostnú skúsenosť 
žiaka, jej obsah a zameranie. S ohľadom na toto poznanie učiteľ komponuje predmetné učivo 
tak, aby ho žiak vnímal ako udalosť, ktorá uňho vyvolá adekvátne zážitky a pomôže mu 
urobiť správne závery. Indiferentný postoj žiaka k novému učivu skôr hovorí o tom, že táto 
nová informácia nemá pre neho príliš veľký význam, nie je preňho osobnostne významná.     

Pred každým učiteľom fyziky stojí veľmi náročná úloha, ako organizovať vyučovací 
proces, aby každé učivo žiaci vnímali ako také, ktoré je pre nich zaujímavé, dôležité, 
významné, aby si ho osvojovali vo vhodnej subjektívnej pohode, v pozícii subjektu svojho 
vzdelávania.  

Najdôležitejšou pomôckou žiaka, zdrojom a nositeľom subjektívnej skúsenosti tu môže 
byť iba iný subjekt, ktorý disponuje vysokou vnútornou kultúrou. „Mentalitu môže plodiť iba 
iná mentalita“(M. Bowen), „ducha tvorí duch“(H. Skovoroda), t. j. vzdelanie osobnosti treba 
chápať ako pochopenie sveta iných osobností. Protirečivý charakter procesu výchovy spočíva 
v tom, že aj vychovávateľ, aj chovanec vždy sú súčasne aj objektom, aj subjektom výchovy. 
Úspešne vychovávať iného možno vtedy, ak pritom prevychovávame sami seba. Ideálny 
učiteľ je zároveň aj žiakom. A svojho žiaka si váži aj ako svojho potenciálneho učiteľa, lebo 
každý človek môže nám byť učiteľom, od každého sa možno čomusi priučiť. Takýto učiteľ 
v procese výchovy sa nikdy nestavia do odpudzujúcej pozície vševeda, ale spolu s chovancom 
sa sám rozvíja, učí sa. Ak sa učiteľ prestáva sám učiť, automaticky prestáva byť učiteľom, 
v lepšom prípade je iba sprostredkovateľom holej informácie. Učiteľ fyziky by mal svoj 
predmet ovládať tak, aby pri voľbe prostriedkov a metód (slovné, názorné, technické, 
experimentálne) mohol počas vyučovania voľne improvizovať, aby pozornosť žiakov sa 
neznižovala v dôsledku neustálej zmeny jeho činnosti (učiteľ V. Paltyšev). Teda subjektom 
sprostredkujúcim žiakovi špecifický obsah osobnostne zameraného vzdelávania môže byť iba 
odborne a didakticky pripravený učiteľ, osobnosť a dobrý človek. 

Ak v príprave učiteľa uplatňujeme kompetenčný prístup [2-4], tak máme na mysli 
prípravu učiteľa, ktorý disponuje takýmito zložkami profesionálnej kompetencie [5]: 

a) odborno-predmetové kompetencie – učiteľ ako garant vedeckých základov 
predmetov svojej aprobácie, 

b) psychodidaktické kompetencie – učiteľ ako subjekt vytvárajúci priaznivé podmienky  
na učenie – motivujúci, aktivizujúci myslenie, diagnostikujúci a regulujúci sociálnu klímu, 
schopný regulovať procesy žiakovho učenia na základe individuálnych daností žiakov, 

c) kompetencie komunikácie – učiteľ ako subjekt s patričnou úrovňou verbálnej 
a neverbálnej komunikácie vo vzťahu k žiakom, rodičom, kolegom, 

d) organizačné a riadiace kompetencie – učiteľ schopný plánovať svoju činnosť, 

e) diagnostické a intervenčné kompetencie – učiteľ schopný diagnostikovať problémy 
svojich žiakov, 

f) poradenské a konzultačné kompetencie – učiteľ schopný pomôcť a poradiť rodičom 
svojich žiakov, 

g) kompetencie reflexie vlastnej činnosti – učiteľ schopný hodnotiť a modifikovať 
vlastné edukačné pôsobenie.  
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Učiteľ fyziky má byť nielen nositeľom hodnôt, ideálov a štýlu fyzikálnej vedy, ale aj 
iných humanitných hodnôt a predstáv. Preto by mal svoj predmet žiakom prezentovať nielen 
z pohľadu prírodovedného, ale aj z humanitného, všeobecne kultúrneho pohľadu. „Treba 
dobre ovládať svoj predmet, aby ten neprekážal učiteľovi sledovať intelektuálny rast žiaka, 
aby sa učiteľ mohol otvoriť a uvidieť zrod myšlienky u žiaka, a nie iba správnosť odpovede“ 
(V. Suchomlinskij). V súčasnej škole už by nemalo byť dominantou učiteľa fyziky iba dobre 
ovládať svoj predmet, ale mal by poznať aj svojho žiaka natoľko, aby vedel, čo môže v ňom 
rozvíjať svojím fyzikálnym vzdelaním, svojím intelektom a aby to dokázal úspešne 
realizovať. V duchu myšlienky K. Ušinského, ktorý povedal, že „žiak nie je nádoba, ktorú 
treba naplniť, ale je to fakľa, ktorú treba zapáliť“. A zapáliť ju môže iba ten, kto sám horí. 

Výchova tvorivej osobnosti patrí medzi základné ciele súčasnej školy. Spoločnosť 
potrebuje intelektuálne vyspelé osobnosti pripravené na tvorivú sebarealizáciu 
a zainteresované na vlastnom rozvoji. Učiteľ fyziky má veľa možností rozvíjať tvorivé 
schopnosti svojich žiakov, ich predstavivosť, divergentné myslenie, hľadanie alternatívnych 
postupov, pestovať citlivosť k protirečeniam a iné. Mnohým učiteľom a žiakom priniesol 
dobré výsledky tréning, zameraný na hľadanie algoritmu riešenia problémových situácií, 
riešenie bádateľských úloh, aplikácia systémovej analýzy, tvorba a analýza fantastických 
príbehov atď. Najmä problémové úlohy rozvíjajú tvorivú skúsenosť. Psychológovia dokázali, 
že iba tie vedomosti sa stávajú súčasťou presvedčenia človeka, ktoré samostatne premyslel 
a sám prežil. „Nie je také dôležité získať vedomosti, ako rozvinúť schopnosť myslenia. 
Vzdelanie je to, čo zostáva, keď všetko naučené je zabudnuté“, povedal významný fyzik Max 
von Laue.  

Výchovno-vzdelávací proces v škole vždy bol a aj v súčasnosti je opradený množstvom 
historiek, výmyslov a legiend. Stačí sa započúvať, čo mimo školy žiaci rozprávajú o svojej 
škole, o učiteľoch, o učení. Mnohé školské príbehy zostávajú vďačnou témou rozhovorov aj 
veľa rokov po ukončení školy. 

Osobitnú pozornosť si zasluhujú výmysly podávané ako pravda, ktoré bezprostredne 
ovplyvňujú prácu učiteľa. Ide o takzvané pedagogické mýty, väčšina ktorých ovplyvňuje 
prácu učiteľa z negatívnej stránky.    

Pôvod týchto mýtov treba hľadať v samotnom myslení pedagógov, ktoré okrem vedeckej, 
obsahuje aj mýtickú zložku. Súvisí to s tým, že pomerne často učitelia určité didaktické 
predstavy, postupy a skúsenosti interpretujú tak, že niektoré ich stránky bezdôvodne 
zveličujú, iné nedoceňujú, ba ignorujú. Následne vo svojej konkrétnej výchovno-vzdelávacej 
činnosti sa o takéto závery opierajú, neraz ich povyšujú na akýsi princíp či metódu svojej 
práce. Ak takýto postup sa neopiera o objektívnu analýzu, ale iba o nepodloženú vieru vo 
vysnívaný výsledok, tak skôr či neskôr to vyústi do rozporu medzi očakávanými 
a dosiahnutými výsledkami. To ešte viac komplikuje aj bez toho zložitý proces vzdelania a 
výchovy vo fyzike. Súčasná veda nedokáže jednoznačne špecifikovať, akou mierou tento 
proces a jeho konkrétne výsledky ovplyvňuje použitá technológia, osobnosť pedagóga alebo 
podmienky, v ktorých výchovno-vzdelávací proces prebieha. 

 Uvedieme niekoľko príkladov mýtov súčasného vzdelávania. Ako tvrdí autor práce [6] 
časť mýtov súvisí s tým, že v pedagogickej praxi dochádza k ignorácii principiálnych 
rozdielov medzi zidealizovanou teoretickou vedecko-pedagogickou realitou (ako by to malo 
byť) a konkrétnou vzdelávacou realitou (ako to v skutočnosti je). Tak napríklad, z nedávnej 
minulosti vieme, že absolutizácia a bez ohľadu na konkrétne podmienky presadzovanie 
pedagogického cieľa – vychovať všestranne rozvinutú harmonickú tvorivú osobnosť, viedlo 
k dogmatickému a formálnemu osvojovaniu veľkého množstva hotových poznatkov. Podobnú 
povahu má aj mýtus o „zázračnej“ úspešnosti didaktických foriem, metód a technológií. 
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Najmä začínajúci učitelia hľadajú možnosť zredukovať pedagogickú teóriu do podoby 
akýchsi receptov či manuálov na ich použitie pre potreby konkrétnej vyučovacej hodiny na 
riešenie konkrétnej didaktickej situácie. Neraz podobu mýtu majú aj jednoznačné tvrdenia 
o preťaženosti žiakov nadmernou učebnou informáciou. Skúsenosť úspešných pedagógov je 
však taká, že preťaženosť detí závisí nie natoľko od objemu osvojovanej informácie, ako od 
schopnosti učiteľa zaujať procesom získavania nových vedomostí. Ak vzdelávací proces 
prebieha v priaznivej subjektívnej pohode s vhodnou emocionálnou podporou, vtedy žiaci pri 
učení nepociťujú únavu. Naopak, môžu pociťovať únavu v nečinnosti. Tak napríklad 
dlhodobé pozorovanie veľkej skupiny žiakov ukázalo, že iba 10,1% žiakov ako príčinu únavy 
uvádzala preťaženosť učením, ďalších (22,1%) najviac unavuje práca na neplný výkon, 
učenie bez záujmu (58,7%), nepochopenie učebnej látky (5,3%) a vplyv mikroprostredia 
(spolužiakov) (3,8). Ukazuje sa, že preťaženosť žiakov učením, o ktorej sa toľko hovorí, 
vplýva na únavu menšou mierou, ako nedostatočná zaťaženosť učebnou činnosťou, keď žiak 
pracuje na polovičný výkon, keď sa nudí nečinnosťou. 

Mnoho podôb mal a stále ešte má mýtus o dominujúcej úlohe učiteľa vo vzdelávacom 
procese a o žiakovi ako objekte pedagogického pôsobenia. Ako sa postupne vyvíjala 
pedagogická veda a prax od vyložene autoritatívnej k súčasnej humanistickej, tak postupne sa 
mení aj postavenie žiaka od objektu výchovy a vzdelania k ich subjektu. Nová paradigma 
výučby vníma žiaka ako subjekt poznávania a výchovy, napriek tomu v súčasnej škole 
naďalej učiteľ má dominantnú pozíciu, v lepšom prípade v nejakej skrytej podobe. Tomu zo 
zotrvačnosti zodpovedajú aj používané didaktické postupy v duchu klasickej schémy: učiteľ 
hovorí a koná, a žiak počúva a pozoruje. Humánna pedagogika by sa mala viac opierať 
o dialóg, spoluprácu učiteľa a žiaka, ktorá vytvára ovzdušie vzájomnej sympatie a tvorivej 
aktivity žiakov. 

Celý rad školských mýtov má živnú pôdu v prítomnosti opozitných prvkov v myslení 
pedagóga, keď jedna jeho myšlienka je v opozícii voči inej [ 7 ]. Najčastejšie ide o takéto 
opozitá: „tradície – inovácie“, „tvorivosť – algoritmizácia (technologizácia)“, „sloboda – 
donucovanie“, „humanistický – autoritatívny štýl“ a i. Strohé vymedzenie týchto opozít ako 
nezlučiteľných kategórií následne vedie k radikalizácii kategorizácie rôznych pedagogických 
javov a procesov, ale aj žiakov, čo potom obmedzuje učiteľa v jeho praktickej činnosti. Neraz 
jeho dobrá snaha v záujme úspešnej práce žiakov je zmarená tým, že nedokáže integrovať 
tieto opozitá. V praktickej činnosti učiteľa často býva ťažko jednoznačne oddeliť vhodné 
didaktické formy, metódy a prostriedky od nevhodných, lebo to, čo je pre jedného pedagóga 
neprijateľné, inému prináša úspech. Tak napríklad na opozitách „inovácie – tradície“ 
(novátori – konzervatívci) sa opiera aktuálny mýtus o tom, že didaktické inovácie, 
experimentovanie zohráva vo výchovno-vzdelávacom procese výlučne pozitívnu úlohu, 
a konzervativizmus (tradície) naopak brzdia rozvoj vedy a praxe. Je na škodu veci, keď 
súčasní inovátori a experimentátori v oblasti didaktiky fyziky venujú pozornosť iba 
pozitívnym výsledkom svojej práce, ignorujúc negatívne zistenia. Pri čítaní aktuálnej 
metodickej literatúry, najmä zborníkov z didaktických konferencií a tiež graduačných prác, 
ich čitateľ neraz nadobúda dojem, že každý experimentálny pokus v didaktike fyziky je 
vopred „odsúdený“ na úspech.  

Mýticky, nepravdivo znie aj tvrdenie, že technologizácia a algoritmizácia vzdelávacieho 
procesu znemožňuje tvorivosť učiteľa (opozitum „tvorivosť – algoritmizácia“). Ak máme na 
mysli fyziku a jej výučbu, tak napríklad opakovanie experimentu, ktorý nám umožní dostup 
k najnáročnejším vedeckým výsledkom, si neraz vyžaduje nespornú vysokú dávku tvorivosti 
experimentátora, napätie mysle, vynaliezavosti, pevnosti charakteru a nezávislosti úsudku. 
Nemožno a priori odmietať technológie (či algoritmus) v prospech pedagogickej tvorivosti 
a nemožno akúkoľvek tvorivosť vydávať za absolútne tvorivý fakt [ 6 ]. 
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Na opozitách „sloboda – donucovanie“ či „humanistické – autoritatívne“ stojí mýtus 
o tom, že humánna výchova vylučuje donucovanie. Pedagógovia a psychológovia tvrdia, 
a každý rodič to tiež vie, že niet výchovy založenej na absolútnej slobode dieťaťa. Výchova 
a priori predpokladá určité pôsobenie, ktoré vždy obmedzuje slobodu, vytyčuje jej rámec. 
Výchova bez zábran speje k anarchii, chaosu. „Škola bez disciplíny, ako mlyn bez vody“, 
tvrdil učiteľ národov J. A. Komenský. Slobodná výchova predpokladá vytvorenie u detí 
pocitu slobody, ilúziu samostatnosti, absenciu prinútenia. Takáto „dobre usmernená sloboda“ 
(J. J. Rousseau) je fakticky založená na skrytom prinútení. 

Na opozitách „vonkajšie - vnútorné“ stojí mýtus o tom, že všetky problémy vzdelávania 
pochádzajú z nedostatočného financovania školstva. Na opozitách „prednosti – nedostatky“, 
„prospech – vychovanosť“ a pod. sa zakladá veľa škodlivých mýtov súvisiacich s vnímaním 
a hodnotením žiakov, ako napríklad: „talentované sú tie deti, ktoré sa dobre učia“, „zle 
prospievajúci žiak nemôže byť dobre vychovaný“ atď.  

Neprináša očakávané výsledky úzkostlivá, striktná diferenciácia pozitívnych 
a negatívnych prejavov správania žiakov a ich triedenie na dobrých a zlých. Stáva sa, že 
učiteľ unáhlene a neobjektívne zaškatuľkuje aj schopného žiaka medzi horších a neskôr iba 
s ťažkosťami koriguje svoje pôvodné rozhodnutie. Neraz sa stáva, že pre takéhoto žiaka je 
doslova vykúpením jeho alebo učiteľov prestup na inú školu.  

Dobrého učiteľa neznepokojujú jednotlivé kroky žiaka, viac či menej vydarené, ale viac 
ho zaujíma proces zmeny dieťaťa, vývoj, trend, ktorému sa správny učiteľ teší spolu so 
žiakom. Žiak dôveruje takémuto učiteľovi, lebo vidí, že učiteľ sa o neho zaujíma. 

Pochopiteľne kľúčovou postavou pedagogických mýtov je učiteľ. Podľa mienky 
niektorých odborníkov, ale aj širokej verejnosti, práve jeho profesionalizmus je ten 
rozhodujúci činiteľ, ktorý môže posunúť školu na požadovanú úroveň. Avšak táto predstava 
hypotetizuje rolu a možnosti pedagóga a tiež má povahu mýtu, lebo možnosti učiteľa sú tiež 
limitované. Zaujímavú ilustráciu ponúka práca [ 8 ], v ktorej autori porovnávajú výchovu 
s hudbou, metódy výchovy s notami v hudbe. Tvrdia, že aj dobrá aj zlá hudba je kombináciou 
siedmich nôt, a že výsledok závisí len od talentu a profesionality skladateľa. Ukazuje sa však, 
že nie všetko závisí od skladateľa, lebo je známe, že niektoré významné hudobné diela sa 
dočkali uznania až o stovky rokov po smrti ich tvorcov. Veľa totiž závisí aj od pripravenosti 
publika vnímať tieto diela. 

Analogicky aj efektívnosť didaktických metód tiež závisí nielen od majstrovstva učiteľa, 
ale aj od schopnosti žiakov za daných podmienok ich akceptovať. A tiež od aktuálnej 
spoločenskej klímy a od kvality celého výchovno-vzdelávacieho procesu. V neadekvátnom 
systéme ani ideálny učiteľ nedokáže úspešne realizovať svoj profesionálny potenciál. Platí aj 
opačné tvrdenie, že ani dokonalý školský systém veľa nezmôže s nedostatočne pripraveným 
učiteľom. 

Aj napriek tomu, že spomínané mýty boli mnohokrát pedagogickou praxou odvrhnuté, 
pretrvávajú v škole naďalej, a zrejme budú sťažovať prácu ďalším generáciám učiteľov 
a žiakov. Živnú pôdu nachádzajú predovšetkým v myslení samotných učiteľov, žiakov, ich 
rodičov, verejnosti a informačného systému, ktorý prácu školy sprevádza.  

Je dôležité, aby najmä mladí učitelia čo najskôr prejavili schopnosť sebareflexie, 
objektívneho posúdenia svojej práce a fungovania celého vzdelávacieho systému. Schopnosť 
učiteľov kompenzovať nesúlad medzi teóriou a vzdelávacou praxou prispeje k eliminácii 
negatívneho vplyvu pedagogických mýtov v prospech úspešného rozvoja ich žiakov.  
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