Pozitivní osobnostní charakteristiky učitele
"Líbí se nám na Vás, že…."
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jste asertivní
jste cílevědomý/á
jste dobrosrdečný/á
nás dokážete motivovat
nás dokážete zaujmout
dokážete vidět věci jinak
držíte slovo
jste důsledný/á
jste důvěryhodný/á
jste dynamický/á
jste empatický/á
jste energický/á
jste harmonická osobnost
jste hloubavý/á
jste hodný/á
jste inspirativní
jasně formulujete své myšlenky
jste klidný/á
jste komunikativní
jste kreativní
jste laskavý/á
jste láskyplný/á
máte fantazii
máte přirozenou autoritu
máte smysl pro humor
jste milý/á
jste moudrý/á
to s námi myslíte opravdově
se na Vaše hodiny těšíme
se na Vašich hodinách nenudíme
nezkazíte žádnou legraci
jste nezáludný/á
jste objektivní
jste ohleduplný/á
jste ochoten/a pomoci
jste otevřený/á
juste pracovitý/á
pracujete s nasazením
jste pravdomluvný/á
jste pro nás vzorem
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jste příjemný/á v jednání
jste přímý/á
jste přirozený/á
jste přísný/á
jste rozhodný/á
rozumíte svému oboru
jste rozvážný/á
jste schopný/á
jste schopný/á dotahovat věci do konce
jste snaživý/á
jste spolehlivý/á
jste spravedlivý/á
jste svědomitý/á
jste sympatický/á
jste tolerantní
jste uctivý/á
nás umíte vyslechnout
nás umíte zaujmout pro svůj obor
umíte naslouchat
se nás umíte zastat
jste upřímný/á
jste usměvavý/á
jste uvolněný/á
si Vás vážíme
jste velkorysý/á
věříte v naše schopnosti
jste vlídný/á
jste vyloženě pozitivní typ
jste vnímavý/á
jste vřelý/á
jste vsřícný/á
jste všímavý/á
jste vynalézavý/á
jste vyrovnaný/á
vystupujete jako náš partner
vystupujete vůči studentům přátelsky
jste vzdělaný/á
jste zábavný/á
jste zdravě sebevědomý/á
jste zdvořilý/á

Negativní osobnostní charakteristiky učitele
"Potěšilo by nás, kdybyste si dal(a) pozor, abyste... ."

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

nebyl/a agresivní
nebyl/a arogantní
nebyl/a autoritativní
nebyl/a bezcitný/á
nebyl/a bez fantazie
nebyl/a dětinský/á
nebyl/a bojácný/á
nebyl/a cynický/á
nebyl/a domýšlivý/á
nebyl/a takový egoista
nebyl/a falešný/á
nebyl/a příliš familiérní
nebyl/a hašteřivý/á
nebyl/a na nás hrubý/á
nebyl/a zbytečně hysterický/á
nebyl/a chladný/á
nebyl/a chaotický/á
nebyl/a ironizující
nebyl/a ješitný/á
nebyl/a konzervativní
nebyl/a lehkomyslný/á
nebyl/a licoměrný/á
nebyl/a líný/á
nebyl/a nadmíru přísný/á
nebyl/a naivní
nebyl/a náladový/á
nebyl/a namyšlený/á
nebyl/a nedochvilný/á
nebyl/a nedůvěryhodný/á
nebyl/a nekomunikativní
s námi měl/a občas slitování
nebyl/a neobjektivní
nebyl/a neochotný/á
nebyl/a tak nepochopitelný/á
nebyl/a neprůbojný/á
nebyl/a nepříjemný/á v jednání
nebyl/a nepřirozený/á
nebyl/a nepřístupný/á
nebyl/a nerozhodný/á
nebyl/a nerozvážný/á

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

nebyl/a neschopný/á
nebyl/a nespolehlivý/á
nebyl/a nespravedlivý/á
nebyl/a netečný/á
nebyl/a netolerantní
nebyl/a neústupný/á
nebyl/a nevýrazný/á
nebyl/a nevyrovnaný/á
nebyl/a nevyzpytatelný/á
nebyl/a nezdravě sebevědomý/á
nebyl/a nudný/á
nebyl/a obviňující
nebyl/a odtažitý/á
nebyl/a omezený/á
nebyl/a pesimista
nebyl/a podivín
nebyl/a podlézavý/á
nás neponižoval/a
nebyl/a pomstychtivý/á
nebyl/a povrchní
nebyl/a puntičkář
nebyl/a slaboch
nebyl/a směšný/á
se nám nesnažila zalíbit
nebyl/a sprostý/á
nebyl/a surový/á
nebyl/a tichý/á
nebyl/a tvrdý/á
nebyl/a ukřivděný/á
nebyl/a ukvapený/á
nebyl/a ulhaný/á
nebyl/a urážlivý/á
nebyl/a vlezlý/á
nebyl/a vztahovačný/á
nebyl/a vtíravý/á
nebyl/a vznětlivý/á
nebyl/a záludný/á
nebyl/a zarputilý/á
nebyl/a zmatený/á
nás nezesměšňoval/a

