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Úvod

Tato práce se bude zabývat zdravím a kvalitou života pedagogů.
Práce je z hlediska obsahu dělena na část teoretickou a praktickou. Vizuálně bychom ji
mohli rozdělit na části tři.
V první části práce najdete krácenou teorii věnující se termínům učitel, zdraví a kvalita
života. Další kapitolky popisují zdraví a kvalitu života učitelů obecně.
Prostřední část práce se věnuje vybraným aspektům zdraví a kvality života učitelů a
některým výzkumům provedeným v těchto oblastech. Z hlediska zdraví se můžete
dočíst o pitném režimu a stravování učitelů, doplňcích stravy, hluku a také o nemocech
učitelů. Mezi faktory, které ovlivňují kvalitu života učitele, bezpochyby patří stres a
copingové strategie učitelů, kterým je v práci věnována značná pozornost. Dále zde
najdete informace o alkoholu a jeho užívání učiteli, o vnímání sebe samého a také o
postoji společnosti k učitelům. Konec této části zabírá syndrom vyhoření, se kterým se
učitel jakožto pomáhající profesionál může setkat.
Poslední část práce je věnována praktickému bádání. Půjde o rozbor výsledků
dotazníkového šetření rozdistribuovaného mezi učitele pražských základních škol.
Součástí práce budou návrhy pro praxi na základě skutečností zjištěných ve výzkumu.
Práce si klade za cíl informovat o některých aspektech zdravotního stavu současných
učitelů základních škol a o jejich názoru na některé typické povinnosti a situace spojené
s výkonem povolání učitele.
Výzkumné předpoklady této práce nejsou koncipovány jako výzkumné hypotézy. Není
jejich ambicí, aby se jim podobaly. Jedná se pouze o předpoklady, které byly sestaveny
na základě mnohých rozhovorů s pedagogy, mými kolegy, o tom, co ovlivňuje jejich
spokojenost v práci. Zdaleka nezachycují všechny problematické okruhy, které byly v
mnohých diskusích řešeny.
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Učitel, zdraví a kvalita života

2.1 Učitel
Tato kapitola stručně představí vymezení a charakteristiku učitelské profese.
Průcha na otázku Kdo je učitel? odpovídá tím, že dle neodborného pojetí je to osoba,
která vyučuje ve škole. Odborně řečeno je učitel profesionál, který provádí edukaci
(někoho vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, instruuje aj.) Říkáme mu vzdělavatel,
moderněji nazván edukátor. Edukátorem ale může být i člověk mimo učitelskou profesi,
největší zastoupení má však ve skupině pedagogických pracovníků.
Kromě učitelů (předškolních zařízení, základních škol, středních škol, speciálních škol,
učilišť, aj.) patří mezi pedagogické pracovníky také vychovatelé (ve školách i sociální
péči), mistři odborné výchovy, vedoucí pracovišť na učilištích, instruktoři tělesné
výchovy, trenéři a učitelé vyšších odborných škol. Vysokoškolští učitelé jsou
označováni pojmem „akademický pracovník“, kteří na vysoké škole plní funkci
pedagogických pracovníků.1
Průcha uvádí definici učitele. „Učitelé (teachers) jsou osoby, jejichž profesní aktivita
zahrnuje předávání poznatků (transmission of knowledge), postojů a dovedností, které
jsou specifikovány ve formálních kurikulárních programech pro žáky a studenty
zapsané do vzdělávacích institucí. Kategoie učitel zahrnuje pouze pracovníky, kteří
přímo provádějí vyučování žáků. Ředitelé škol, kteří nemají vyučovací úvazek, nejsou
započítáváni mezi učitele.“2
Pedagogickým pracovníkem dle Průchy má být jen ten, kdo je odborně i pedagogicky
připraven, je bezúhonný a morálně vyspělý. Nejde tedy jen o získání kvalifikace (ve
smyslu dosažení odborného a pedagogického vzdělání), ale i o osobní předpoklady
jedince stát se učitelem. Cit.: „Pedagogická způsobilost učitele není jen to, co se nabývá
pouze studiem, přípravou, nýbrž i to, jak je daný pracovník osobnostně vybaven pro
vykonávání činností učitele.“3

1

PRŮCHA. Jan. Učitel – Současné poznatky o profesi. Praha: portál, 2002, s. 17-19. ISBN 80-7178-6217.
2
Tamtéž, s. 21.
3
Tamtéž, s. 32.
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O práci učitele bylo napsáno mnohé. Dle téhož autora má učitel povinnost vychovávat
žáky ve smyslu vědeckého poznání, v souladu s vlastenectvím, ideály humanity a
demokracie. Má se svědomitě připravovat na svou práci a má se dále vzdělávat.
Náplň práce učitele spočívá v přímé vyučovací a výchovné činnosti a dále v práci
nesouvisejících přímo s touto činností. Sem patří např. tvoření příprav, příprava
pomůcek, vedení pedagogické dokumentace, opravy písemných prací žáků, dozor nad
žáky ve škole i na školních akcích, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky,
spolupráce se zákonnými zástupci žáků, péče o kabinety, odborné učebny a knihovny,
práce související s třídnictvím, porady, studium a další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Učitelé ale řeší i situace, na které nebyli předem připravování – jedná se o
nestandardní situace, které mohou být velmi napjaté a mohou ohrožovat učitelovo
psychické zdraví nebo jeho bezpečnost (např. agresivita žáků, nekázeň a jejich protesty,
žákovské žerty, spory mezi žáky navzájem, protekční dítě ve třídě atd.)
Stejný autor se věnuje i učitelským kompetencím, které mají být souborem profesních
dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat
své povolání.4 Dále cituje Vašutovou, která navrhovala kompetence učitelů všeobecně
vzdělávacích předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ. Učitel dle ní má mít kompetenci oborově
předmětovou, didaktickou a psychodidaktickou, obecně pedagogickou, diagnostickou a
intervenční, sociální, psychosociální a komunikativní, manažerskou a normativní a
profesně a osobnostně kultivující. Jako další předpoklady uvádí psychickou odolnost a
fyzickou zdatnost, dobrý aktuální zdravotní stav a mravní bezúhonnost. Švec navíc
uvádí informatickou a informační kompetenci a metodologickou kompetenci, která má
zahrnovat akční výzkum pro učitele.5
Podle Průchy je těžké vymezit přesně to, co tvoří skutečnou náplň práce učitele.
Zmiňuje koncept tzv. pedagogického díla, kdy takovým dílem může být vyučovací
hodina, která je funkčně vystavěna a je v ní psychodidaktickými prostředky plněn
nějaký úkol. Učitel tak může být vnímán i jako jistý typ umělce. Cit.: „Pedagogické dílo
má tedy svůj tvar, kompozici a krásu a samozřejmě také – podobně jako umělecké dílo –
své působení na prožívající jej subjekty.“6

4

Tamtéž, s. 106.
Tamtéž.
6
Tamtéž, s. 43.
5
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Učitelův profesní život je dle Průchy dobře prokoumán a můžeme jej rozdělit do
několika etap. Nejprve si učitel zvolí, že chce být učitelem (studuje), pak nastává
období jeho profesního startu (učitel – začátečník), dále se adaptuje (první roky ve
výkonu povolání), pak se profesně stabilizuje (zkušený učitel, učitel – expert) a pak
nastává profesní vyhasínání (vyhoření).
Každá z těchto etap se dá rozvést.
Na pedagogických fakultách je mnoho studentů, kteří si ji zvolili jako náhradní řešení,
učit někteří z nich vůbec nechtějí. Mezi studenty učitelství výrazně převažují ženy.
Mnozí absolventi se po nástupu do škol rozhodnou dále neučit a odejít do jiných
povolání (Průcha uvádí, že se jedná o 31% absolventů primárního vzdělávání a 50 %
absolventů sekundárního vzdělávání).
Na počátku profesní kariéry (1 rok) se dle Průchy projevuje tzv. šok z reality či profesní
náraz. Jde o to, že začínající učitelé zjistí, že nejsou na práci a dění ve škole připraveni.
Například se jim nedostává dostatečné podpory vedení školy, jejich úvazky jsou
nadměrné, nejsou spokojeni s materiální výbavou školy. To, jak silný bude pro
začínajícího učitele profesní náraz, záleží na tom, jaké sociální klima ve škole vládne,
jaké hodnoty vyznávají kolegové, jaké podpory se mu dostane od ředitele školy, ale také
sejde na tom, s jakými žáky se učitel setká. Problémoví jsou především ti
neprospívající, ti, kteří mají potíže s kázní a udržením pozornosti.
Podlahová začínajícího učitele definuje jako toho, kdo „má příslušné vysokoškolské
vzdělání a pedagogickou způsobilost, chybí mu však pedagogická zkušenost, je na
začátku své profesní dráhy. Časové rozmezí začátečnictví nelze přesně vymezit, neboť
závisí na typu školy, aprobaci, výši úvazku, individuálních zkušenostech; obvykle se
stanovuje na období prvních 5 let profesní praxe. K problémům začínajícího učitele
patří: od prvních dnů vykonává své povinnosti v plné šíři, potřebuje systematickou radu
a pomoc, je pověřován činnostmi, na něž nebyl připravován (výuka neaprobovaných
předmětů), mívá problémy s ubytováním, dojížděním apod.“7
Za učitele profesionála (experta) se dá označit učitel, který vykonává toto povolání pět a
více let a jeho didaktické postupy i metody vyučování jsou na dobré úrovni. Učitel
v této fázi může ovlivňovat i začínající učitele.
7

PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004, s. 14, ISBN 80-72-54-474-8.
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Vyhasínající učitel ztrácí zájem o svou práci, dělá jen to, co musí, bez nadšení, práce jej
unavuje. Dle Průchy má tedy v závěru své kariéry trpět syndromem vyhoření. Dle
výzkumů ostravské univerzity z roku 1998 vykazuje syndrom vyhoření přímo necelá
dvě procenta ze 191 zkoumaných středoškolských učitelů. U skupiny učitelů nad 51 let
(s praxí vyšší 26 let a více) se zjistila zvýšená intenzita emočního vyčerpání.
Předpokládá se, že syndrom vyhoření by měl více postihovat učitele základních škol.
Učitelství je velmi intelektualizovanou činností, která je ve své podstatě duchovní prací.
A smyslem učitelství je „především účast na předávání kulturního dědictví z jedné
generace na druhou a uvádění nových generací do světa dospělých.… Být učitelem
znamená vzít vážně požadavek celoživotního vzdělávání, ovládnutí mnoha dovedností,
které se v průběhu let výrazně mění.“8 Často se setkáváme s tím, že povolání učitele je
vlastně posláním. Je to závazek, který může člověku poskytnout i smysl jeho existence.

2.2 Zdraví
Tato kapitola se snaží vysvětlit, co to je zdraví, a nabízí několik úhlů pohledů na tento
pojem.
Existuje mnoho definic pojmu zdraví. Podle WHO je zdraví stav úplné tělesné, duševní
a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci nebo slabosti. Zdraví WHO
definuje jako ideální stav, který se však objektivně nedá změřit. V roce 2001 byly tyto
definice zdraví WHO doplněny ještě o snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení
v důsledku zjistitelných nemocí a nárůst pociťované úrovně zdraví. 9
Křivohlavý se věnuje smyslu slova zdraví. Poukazuje na to, že zdraví je jakousi lidskou
ideou, která vychází z latinského slova označující celek. Zdraví jako celku, tedy
vnímané ze širšího úhlu pohledu, se věnuje směr holismus. V holismu se člověk zabývá
nejen tělesným zdravím, ale i tím duševním a sociálním. Jde o to, že zdraví člověka je
ovlivněno širšími souvislostmi, kontextem působících okolností.
Podle Křivohlavého je zdraví nutné pro dosahování předsevzatých cílů. Máme tendence
něco dělat, vykonávat, anebo splnit, to, co jsme si předsevzali, a k tomu potřebujeme
8

KOŤA, Jaroslav. Učitelství jako povolání. In VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana a kol.
Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, s. 15, ISBN 8024717344.
9
Výchova ke zdraví. Výchova ke zdraví [online]. Copyright © 2009 [cit. 27.04.2018]. Dostupné
z: http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/pojmy.html
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být zdrávi. Nemoc tomuto plnění, chcete –li dosahování cíle, brání. Pro některé lidi je
zdraví cílem, pro některé je prostředkem dosahování cílů. Některé kultury jej pojímají
jako živoucí sílu, která jim pomáhá zvládat denní těžkosti a o kterou můžeme přicházet i
ji po oslabení znovu získávat tzv. se dobíjet. Někteří tuto sílu nazývají vitalitou nebo
libidem. Díky ní mohou odolávat tlaku nepříjemností a naplňovat svůj potenciál.
Křivohlavý cituje Sachse, který tuto vitální sílu umožňující těžké, a se zdravím dle
předpokladů lékařů neslučitelné, situace ustát, nazývá „vnitřní duchovní silou“. Podle
Sachse je tato síla v lidech uspána, pokud jsou vystaveni normální životní situaci, pokud
se ale dostanou do těžkostí, objeví se. A čím jsou tyto situace těžší, tím více tato síla
roste. 10
Velmi známý je holistický pojem salutogeneze Aarona Antonovského, který se zabýval
Židy a jejich zvládáním těžkostí v životě poté, co si prošli koncentračními tábory. Jako
příčinu jejich odolnosti a jisté nezlomnosti vůči útrapám uvádí jejich silnou psychiku.
Později svá bádání zpřesnil a zjistil, že jde o celkový přístup k životu. Na paměť mi
v tomto okamžiku vytanula slova jedné Židovky přeživší koncentrační tábor
v Osvětimi. Nestačila se divit, jak někteří její spoluvězni ke své změněné situaci, a
traumatickým prožitkům s tím souvisejících, přistupovali a komentovala to takto:
„Jejich vůle ke smrti byla zjevná, ale nechápala jsem, kam se poděla jejich vůle
k životu.“ Antonovský zdůraznil tři základní zdroje zdraví, a to smysluplnost,
zvládnutelnost úkolu a chápání dění, v němž se člověk nachází.
Pro jiné je zdraví jakousi schopností adaptace, přizpůsobení se podmínkám, nebo
schopností dobře fungovat vzhledem k roli, kterou mají plnit nebo vzhledem k cílům,
jichž mají dosáhnout.
Zdraví se dá pojmout i jako komodita, se kterou se dnes obchoduje. Zdraví můžete
ztratit jako nějakou věc, a po požití léků nebo po určitém chirurgickém nebo
terapeutickém zásahu jej získáte zpět. Možností ztráty zdraví, pokud nebudeme kupovat
určité doplňky stravy, ty „správné“ preparáty či léky, nám hrozí nejzřejměji média i
někteří lékaři placení farmaceutickým průmyslem. Toto pojetí však vylučuje vlastní
aktivitu „nezdravého“ člověka v hledání cesty k uzdravení, příliš se zaměřuje na
hledisko medicínské a ostatní vlivy přehlíží.
10

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. s. 34, ISBN 80-7178-774-4.
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Nejvíce citovanou definicí zdraví je ta od WHO, kterou jsem použila v úvodu. Je ale
pravdou, že tato definice nijak nezohledňuje stav člověka, který propuknutí nemoci
předchází. Stav, kdy vám jednoduše není dobře, něco vás bolí, ale vy nevíte, co to je, a
objektivně se příčina bolesti nedá zjistit, vyjadřovaný termínem illness. Definice WHO
se také nevěnuje duchovní oblasti života člověka. Ideál zdraví nemá stanovena kritéria,
podle kterých bychom jej mohli měřit.
Kterou z těchto definic si vybrat? Křivohlavý si vybral tu od Davida Seedhouse z jeho
díla Health: The foundations od achievement. Podle něj je zdraví: „Optimální stav
zdraví určité osoby závisí na stavu souboru podmínek, které jí umožňují žít a pracovat
tak, aby byly splněny její realisticky zvolené a biologické možnosti (potenciály).“
Přičemž potenciálem je myšlena možnost, kapacita něco vykonat. A to jak fyzická, tak
intelektová (např. výše inteligenčního kvocientu). Podmínkami Seedhouse myslí
všechno, co může mít vliv na lidskou aktivitu. Těmi nejvýše důležitými jsou potřeba
jídla a pití, tepla a smyslu života, dále přístup k co největšímu množství informací o
těch podmínkách, které na život daného člověka mohou mít vliv, dále aby lidé těmto
informacím rozuměli a aby se byli schopni rozhodnout , co mají dělat, vzhledem k své
osobní situaci. Další podmínkou má být ohled na druhé lidi a prostředí. Tím je myšlen
respekt k ostatním a neomezování plnění jejich cílů.
Křivohlavý v knize Psychologie zdraví si uvědomuje velmi úzkou spojitost zdraví
s kvalitou života a navrhuje vlastní definici zdraví. „Zdraví je celkový (tělesný,
psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální
kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí“. Kvalitu života zde
spojuje se spokojeností v dosahování cílů daného jedince stanovených dle jeho
hierarchie hodnot.
Odborná literatura uvádí, že naše zdraví ovlivňují navzájem provázané individuální a
sociální faktory tzv. determinanty zdraví. Mezi základní determinanty zdraví patří
faktory prostředí (stav a čistota životního prostředí, přírodní a sociální prostředí, atp.),
genetická dispozice (dědičná onemocnění a vývojové vady náchylnost k nim), životní
styl (individuální způsob života, péče o zdraví, prevence, pohyb, rizikové chování, aj.) a
kvalita zdravotní péče (tj. úroveň zdravotnického systému, dostupnost zdravotní péče).
Vliv těchto faktorů se dá procentuálně vyjádřit. Nejvíce zdraví člověka ovlivňuje jeho
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životní způsob (50 %), dále životní prostředí (20%), genetický základ (20 %) a
zdravotnické služby (10 %). 11

2.2.1 Zdraví učitele
Tato kapitola nám ve stručnosti představí některé výzkumy zaměřené na zdraví učitelů.
Výzkum zdraví učitelů, který probíhal pod záštitou Výzkumného ústavu bezpečnosti
práce (VÚBP), upozornil na zvýšenou psychickou zátěž této profese. Mezi rizikové
faktory byly řazeny tlak na stálou přítomnost v práci bez ohledu na zdravotní a osobní
důvody (obtíže v zastupování, suplování), psychická pracovní zátěž (časový tlak,
vysoké nároky v oblasti jednání a spolupráce spojenou s rizikem ohrožení zdraví jiných
osob) a obtěžující hluk. Psychická zátěž je spojena s pocitem zodpovědnosti a se
sníženou pozorností. Toto se odráží v motivaci k práci, ve vztazích s lidmi jak na
pracovišti, tak mimo ně, v pracovních i zdravotních rizicích, napětí, únavě, poklesu
pracovní výkonnosti. Učitele také obzvláště zatěžuje

špatný postoj žáků k práci,

náročnost výuky žáků se špatným chováním, nízká společenská prestiž tohoto povolání
a neodpovídající finanční ocenění.12
Výzkum prokázal, že stravovací návyky učitelů neodpovídají zdravému životnímu
stylu. Oproti minulým měřením došlo ke zlepšení situace, až na nízký příjem tekutin.
Učitelé jsou vystavení chronickému pracovnímu stresu, který se významně podílí na
vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Učitelé mají trpět arteriální hypertenzí, jakožto
důvodem pro rozvinutí aterosklerózy, a ischemickou chorobou srdeční. Učitelé trpí
nedostatkem mimopracovní pohybové aktivity. Dále kouří, trpí nadváhou a sníženou
odolností vůči stresu. Většina onemocnění je podle VÚBP léčena bez pracovní
neschopnosti. Prostředí výkonu povolání zde bylo ohodnoceno jako značně rizikové
z hlediska výskytu infekčních chorob. Další hodnocenou položkou bylo ohrožení
syndromem vyhoření. Přímé ohrožení vykázalo malé procento učitelů, ale třetina
dotazovaných potřebuje více pozitivní podpory okolí, více osobních mimopracovních
zájmů a činností, které by jim pomohly se uvolnit a snížit stres. Ve vyhodnocujícím
11

MARÁDOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví, Praha: Karolinum, 2014, s. 10,
ISBN 978-80-7290-662-8.
Pozn. Marádová uvádí u životního prostředí 20%, odborníci se však shodují na tom, že procentuální vliv
životního prostředí na zdraví je pravděpodobně mnohem vyšší. Někteří zmiňují i 30 -35 %. Naopak vliv
genetického základu je v současnosti snižován zhruba na 10 %.
12
BLAŽKOVÁ, Vlasta. Učitelé a zdraví. Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Dostupné z:
<http://www.bozpinfo.cz/ucitele-zdravi>.
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článku tohoto výzkumu byl vysloven názor, že někteří učitelé mají zvýšenou hladinu
cholesterolu s největší pravděpodobností vlivem psychické zátěže.
Kožená a Kolacia ze Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) zkoumali také zdravotní
stav učitelů. Dotazníkové šetření (z r. 2006) ale proběhlo jen u těch, kteří se podíleli na
projektu Zdravá škola. Dotazník se věnoval životosprávě, zdravotnímu stavu, pocitu
pracovní zátěže, životní spokojenosti a pocitu pohody. Výsledky této skupiny byly
srovnány s výsledky stejně staré (v průměru) běžné populace. Zajímavé je, že ženy
učitelky se příliš nelišily od běžné ženské populace, ale ženy ředitelky měly nižší
fyzickou aktivitu, vyšší hmotnost, pocit vyšší pracovní zátěže, větší pocit možnosti
rozhodování a nižší krátkodobou nemocnost. Muži učitelé vykazovali oproti běžné
mužské populaci rozdíly v lepší životosprávě (méně kouřili, více se hýbali při i po
práci).13
Za zajímavost považuji výzkum zaměřený na kyberšikanu učitelů, jakožto stále
tabuizované téma. Kyberšikana je druh verbální agrese vyjadřovaný na sociálních sítích.
Výzkum proběhl na národní úrovni a zapojilo se do něj přes 5 tisíc učitelů, přes tisíc
z nich se stalo obětí kybernetického útoku. Dopad na oběť je převážně psychický
(ovlivnění nálad, deprese, vztek, nechuť jít do práce) doprovázený fyziologickými
změnami (poruchy spánku, bolesti hlavy a břicha, snížení imunity), ale i změnami
v chování (při dlouhodobém působení kyberútoků nárůst konfliktů s okolím – s rodinou,
kolegy, studenty). Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci dodává, že
extrémních případů, kdy by učitel uvažoval o sebevraždě nebo sebepoškozování, je
málo. Zde konkrétně osm. „Sebevražedné sklony jsou spíše výjimečné, přesto jsou
mediálně nejatraktivnější a značně zkreslují rozšíření kyberšikany v populaci učitelů.“14
Učitelské povolání je povahou práce spíše psychická, proto by učitelé měli pečovat o
své duševní zdraví. Systematická péče o celý pedagogický sbor v této oblasti neexistuje.
Částečně se mu věnovala ve své závěrečné práci Paštiková z Jihočeské univerzity, která
se pokusila navrhnout alternativy, které by pomohly zbavit učitele dlouhodobé

13

KOŽENÁ, Ludmila, KOLACIA, Luděk. Zdravotní stav, životospráva a pracovní zátěž učitelů
z projektu Zdravá škola. In Škola a zdraví 21, Brno, 2006. Dostupné z
<http://www.ped.muni.cz/z21/puv/sbornik_06/pdf/036.pdf>.
14
Tisková zpráva. Kyberšikana zaměřená na učitele poškozuje v řadě případů jejich zdraví. Dostupné z :
<https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Kybersikana-zamerena-na-ucitele-poskozuje-vrade-pripadu-jejich-zdravi-454881>. Více informací dostupných na: <
https://www.o2.cz/file_conver/483831/sikana_ucitelu_2016_prezentace.pdf>.
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psychické zátěže. Například wellnes procedurami či ročním volnem spojeným se
vzděláváním.15
Papršteinová s kolegyněmi Šmejkalovou, Hodačovou a Čermákovou jsou autorkami
výzkumu uvedeného v časopise Pedagogika týkajícího se zdravotního stavu a životního
stylu učitelů (z r. 2011). Věnovaly se životnímu stylu, negativním návykům, kvalitě
života učitelů, trávení volného času, míře pohybové aktivity a možnosti relaxace.
Autorky potvrdily, že výskyt rizikových faktorů životního stylu je u učitelů nižší.
V tomto se tedy odkazují na již zmíněný výzkum Kožené a Kolacia. Výzkum prokázal,
že u pedagogických pracovníků došlo v oblasti životního stylu ke zlepšení. Pokleslo
procento kouření, v užívání alkoholu jsou učitelé střídmější, snížilo se procento
nadužívání léků na uklidnění a prášků na spaní. Pohybovou aktivitu učitelé hodnotili
jako průměrnou až nízkou.16

2.3 Kvalita života
Tato kapitola objasňuje pojem kvalita života.
Kvalita života je pojem relativně nový, multifaktoriální, tím pádem i multidisciplinární
a v úplnosti těžko zachytitelný. Zůstává pojmem, u nějž neexistuje všeobecně přijímaná
definice. Je zřejmé, že na kvalitu života člověka působí mnoho vlivů, a to vnitřních i
vnějších, kterým se věnují rozličné vědy např. psychologie, psychiatrie, medicína,
politologie, sociologie, ekologie, politická geografie, ekonomie atd. Každý z oborů jej
ale zkoumá ze svého úhlu pohledu, tedy víceméně izolovaně.
Kvalita života souvisí s otázkami zdraví, práce, rodiny, způsobu života, životního stylu,
sociálních vrstev, osobních hodnot a norem a navíc i s každodenní zkušeností a
spokojenosti se životem vůbec. „Pro kvalitu života se stává rozhodující každodenní
prožívání člověka, v prožívaném světě je možné nacházet kritéria kvality života
s důrazem na jeho subjektivní hodnocení jako holistický celek s vlastní strukturou a
významem. Kvalita života má rozměr materiální, duchovní, společenský a individuální.
K celkové spokojenosti se životem přispívá spokojenost v jednotlivých oblastech jako je
15

PAŠTIKOVÁ, Jaroslava. Péče o duševní zdraví učitele. Závěrečná práce dostupná z :
<https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/archiv_zp/red/2017/Pece_o_dusevni_zdravi_ucitele.pdf
>.
16 PAPRŠTEINOVÁ, Markéta, HODAČOVÁ, Lenka, ČERMÁKOVÁ, Eva. Zdravotní stav a životní styl
učitelů různých stupňů škol. In Pedagogika, roč. LXI, 2011. Dostupné z:
<http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=827&lang=cs>.
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pracovní spokojenost nebo spokojenost se zdravím. Bylo prokázáno, že spokojenost se
zdravím má přímý vliv na celkovou spokojenost se životem.“ 17
Podle Adámka a Němce z VŠE, kteří se věnovali kvalitě života a realizaci principu
rovných příležitostí na trhu práce, je kvalita života něčím, co překračuje materiální
potřeby, ale vztahuje se spíše k jiným potřebám nemateriálního charakteru, tedy i těm
duchovním. „V tomto kontextu je také zkoumání kvality života vymezeno vůči zkoumání
životní úrovně. Zatímco zkoumání životní úrovně se zabývá víceméně objektivizovanými,
měřitelnými ekonomickými ukazateli, zaměřenými spíše do oblasti hmotné spotřeby,
zkoumání kvality života jde nad rámec tohoto přístupu – do oblasti nemateriální, do
oblasti subjektivního prožívání osobních životních podmínek a situací.“18
Sociologie stanovila indikátory kvality života, kterými ji měří. Patří sem životní
prostředí, které každodenně člověka ovlivňuje a je zpětně ovlivňováno člověkem. Dále
zdraví a choroby, kterými člověk trpí. Dalšími indikátory jsou osobní a kolektivní
bezpečnost, které vypovídají o násilí ve společnosti a úrovni řešení konfliktů. Dále
indikátory úrovně bydlení a rekreace, myšleno relaxace po práci. Pak sem patří
mezilidské vztahy v rodině, na pracovišti, v obci, sociální skupině, indikátory volného
času, sociálních a technologických charakteristik práce, indikátory možnosti podílu na
řízení společnosti a indikátory občanských svobod a sociálních jistot. 19
S kvalitou života úzce souvisí i Maslowova hierarchie lidských potřeb a hodnot.
Patří sem fyziologické potřeby, potřeba bezpečnosti a jistoty, potřeba lásky a
sounáležitosti, potřeba uznání, potřeba sebeaktualizace a dále potřeby člověka
přesahující např. estetické, duchovní potřeby. Žaloudíková na základě této hierarchie
vyvozuje, že abychom mohli uspokojit své fyziologické potřeby, musíme mít zdravý a
dobře fungující organismus, netrpět nemocí ani bolestí, abychom se cítili bezpečně,
nesmíme se bát o svůj život a zdraví. Tyto a další základní potřeby ovlivňují naše

17

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Hlavní zdravotní rizika a kvalita života. In ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a
zdraví. Brno: Paido, 2004, s. 192, ISBN 80-7315-093-X.
ADÁMEK, Petr, NĚMEC, Otakar. Kvalita života a realizace principu rovných příležitostí na trhu
práce. In Leitner a kol., AOP (Acta oeconomica Pragensia), 2005, s. 8.
19
ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Hlavní zdravotní rizika a kvalita života. In ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a
zdraví. Brno: Paido, 2004, s. 193, ISBN 80-7315-093-X.
18
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fyzické i duševní zdraví a tím pádem i naši kvalitu života. „Kvalita života je tedy úzce
spjata se zdravím člověka, s naplněním života.“20
Kohoutek spojuje kvalitu života a zdraví se stavem výkonnosti jednotlivce. Uvádí
Index stavu výkonnosti, kde 100% kvalita života znamená nadprůměrnou výkonnost a
žádné zdravotní potíže. 90% kvalitu života nazývá praktickým zdravím, kdy je člověk
normálně výkonný s občasnými zdravotními potížemi, např. nepohoda, potivost,
snesitelné bolesti. 80% kvalita života je praktickým zdravím, kdy člověk podává
normální výkon, ale s vypětím a příznaky nepohody (únava, vyčerpání, bušení srdce,
bolesti, atd.). 70% kvalita života znamená již onemocnění s právem na pracovní
neschopnost, kdy člověk má bolesti, potíže, zvýšené teploty, ale může se obsloužit sám
a není třeba hospitalizace. 60% kvalita života je nemocí, pracovní neschopností, stále
bez hospitalizace, ale s občasnou nutnou dopomocí, patří sem lidé s omezenou
funkčností orgánů. 50% kvalita života se vyznačuje přítomností nemoci s pravidelnou
ošetřovatelskou nebo ambulantní péčí, kdy člověk ještě není trvale upoután na lůžko,
ale trpí velkou únavou, bolestmi, depresemi, ospalostí. 40% kvalita života se vyznačuje
trvalým upoutáním na lůžko s trvalou odbornou lékařskou péčí, ale stále s možností
nebýt hospitalizován. 30% kvalita života značí vážnou nemoc s nutnou léčbou a
hospitalizací, kdy člověk trpí bolestmi, horečkami, záněty, krvácením, neklidem aj. 20%
kvalita života je velmi vážnou nemocí s projevy jako u předchozího stupně. 10% kvalitu
života má člověk umírající s rychlým postupem nemoci a 0% kvalitu života má člověk
exitovaný. 21
Šamánková, která se zabývá souvislostí kvality života s lidskými potřebami, cituje
tabulku kvality života převzatou z výzkumu Centra pro podporu zdraví torontské
univerzity. Zde můžeme vidět, že kanadští výzkumníci pro hodnocení kvality života
využívají tří potřeb: být (fyzické, psychologické, spirituální bytí), náležet (fyzická,
sociální a skupinová náležitost)a realizovat se (praktická, růstová a volnočasová
realizace).22

20

Tamtéž.
KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie zdraví pro pedagogy. Brno: CERM, Item. Společenské vědy, 1998,
s. 5. ISBN 80-7204-097-9.
22
ŠAMÁNKOVÁ , Marie a kol. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském
procesu. Praha: Grada publishing a. s., 2011, s. 32. ISBN 978-247-3223-7.
21
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Tab. 1 Kvalita života podle Centra pro podporu zdraví (Toronto, Kanada)

Kuriozitou v hodnocení úrovně kvality života je Adámkem a Němcem citovaný
německý vědec John Komlos z Mnichovské univerzity, který tvrdí, že se kvalita života
pozná podle vzrůstu, podle průměrné výšky populace, především její mužské části.
Čím jsou muži v populaci vyšší, tím je vyšší kvalita života. Podle Komlose souvisí
kvalita života s dlouhodobým přístupem k zdravým potravinám a zdravotní péči, jejich
dostatek se pak projevuje na tělesné výšce. Jako příklady uvádí nejvyšší tělesnou výšku
Skandinávců a Holanďanů, kteří mají jednu z nejvyšších kvalit života, a kolísání výšky
u Američanů, kde se značná část obyvatel živí nekvalitními potravinami (způsob jejich
stravování nazývá „hamburgerovou kulturou“) a její přístup k lékařské péči je značně
omezen.23

23

ADÁMEK, Petr, NĚMEC, Otakar. Kvalita života a realizace principu rovných příležitostí na trhu
práce. In Leitner a kol., AOP, 2005, s. 10.
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2.3.1 Historie zkoumání kvality života
Tato kapitola se věnuje vývoji zkoumání kvality života.

Kvalita života jako pojem byla poprvé užita ve dvacátých letech minulého století, kdy
se ale první výzkumníci zabývali spíše materiální životní úrovní a rolí státu
v ekonomické podpoře svých obyvatel. Postupně se jí ale začaly věnovat i další vědy
jako psychologie, politologie a až na konec medicína.24
Heřmanová dále uvádí,že v počátcích zkoumání kvality života stála proměna moderního
světa (chápej poválečného), kdy se nejbohatší a nejvyspělejší státy západní Evropy a
USA začaly v polovině šedesátých let potýkat s nárůstem konzumního způsobu života
svých obyvatel, s ním spojeným zaměřením na spotřebu, a se změnou hodnotové
orientace společnosti vůbec. Tehdejším cílem USA bylo zbavit americkou společnost
jisté nekulturnosti i vykořisťovatelských tendencí a zaměřit se na spolupráci
s menšinami a pomoc rozvojovým zemím. V tuto dobu začínala být kvalita života
chápána jako nemateriální část našeho bytí.
Heřmanová zmiňuje, že se výzkumy kvality života v 70. letech 20. století zaměřovaly
na výzkum tzv. konzumerismu, tedy chování jedinců a „společnosti, kde dominuje
bezduchý konzum nad duchovností“25 a kde se přeceňuje význam spotřeby hmotných
statků, který končí spotřebou pro spotřebu. Následující zkoumání se zaměřovalo na
subjektivní popisy vlastního života respondentů a jeho kvality. Vědci se snažili
prokázat

přímou

souvislost

subjektivní

spokojenosti

se socioekonomickými

podmínkami života a s uspokojováním základních biologických potřeb. Ukázalo se, že
tyto faktory nejsou pro subjektivní hodnocení kvality života tak důležité, pokud ale
respondent nežije na a pod tzv. hranicí chudoby. Rozhodující v hodnocení kvality života
je „subjektivní a emoční prožívání“26 jednotlivce. V této době se tedy vědci pokoušeli
roztřídit vlivné proměnné tak, aby byly objektivně měřitelné.
Dle Heřmanové se v 80. letech 20. století pozornost výzkumníků přesunula do oblasti
hodnocení životního stylu a životní úrovně obyvatel. Sociální a ekonomické vlivy ve
HEŘMANOVÁ, Eva. Koncepty, teorie a měření kvality života. Praha: Sociologické nakladatelství
(Slon), s. 13. ISBN 978-80-7419-106-0.
25
Tamtéž, s. 14.
26
Tamtéž, s. 16.
24
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spojení s kvalitou života ustoupily do pozadí, ale nevymizely. V druhé polovině
devadesátých let se výzkumy kvality života zaměřovaly na životní styl a zkoumání
hodnotové orientace.
Dnes se zkoumá převážně subjektivní kvalita života, která se zabývá třemi hlavními
tématy. Celkovou spokojeností se životem, spokojeností s dílčími částmi života (př.
s prací, rodinnými vztahy, bydlením, seberealizací, atd.) a hledáním faktorů, které
podmiňují jedincův pocit kvalitního a smysluplného života.27
Sem bychom mohli zařadit i výzkumnou oblast týkající se subjektivní pohody (wellbeing), označované jakožto osobní pohoda. Ta se zabývá vysokou úrovní prožívaných
pozitivních emocí, nízkou úrovní negativních emocí, hodnocením života jako celku.
Patří sem také snaha o dosažení nezávislosti, sebepřijetí, harmonických vztahů
s druhými, naplnění životních cílů a osobního růstu. Zjednodušeně můžeme říci, že sem
řadíme hodnocení pozitivních a negativních emocí, hodnocení života, jeho smyslu a
cílů.28
Podle Heřmanové objektivní hodnocení kvality života nevymizelo, věnuje se ale spíše
srovnávání životních podmínek obcí a regionů. Dokonce existují i mezinárodní
srovnávací výzkumy kvality života. Do popředí vědců se ale dostává (mimo měření
životního standartu, tolerance k ostatním, míry individuálnosti jedince, jeho kreativity,
atd.) závislost současné společnosti na moderních technologiích, které umožňují jak
snadný přístup k informacím, tak zrychlení a rozšíření sociálních vazeb člověka. Podle
výzkumníků má tedy důležitý vliv i oblast zpracovávání informací, která významně
ovlivňuje prožívání kvality života.

2.3.2 Kvalita života učitele
Uvedu zde několik autorů, kteří se ve svých bádáních věnují učitelům a jejich kvalitě
života.
Mareš uvádí, že se mnoho výzkumů zabývalo negativními stránkami života učitelů
(např. autoritářské rysy osobnosti učitele, úzkostnost, negativní sebepojetí, nedostatek
motivace, zlozvyky v jednání se žáky, efekt vyhoření aj.) a že tak zkoumání směřovalo
27

Tamtéž.
BLATNÝ, Marek. Indikátory kvality života v oblasti osobní pohoda. Úřad vlády České republiky.
Dostupné z: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/projekt-OPZ/11--Osobni-pohoda.pdf>.
Elektronická verze: www.cr2030.cz
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spíše k sekundární prevenci. K tomuto směru přispívá i potřeba přednostního řešení
rizikových situací, obtíží a problémů. Někteří autoři se ale věnovali i kladným
stránkám učitelské profese, bylo jich však méně. Psali např. o rozvoji tvořivosti
učitelů, o učitelském smyslu pro humor či o zdravé osobnosti učitele. Mareš se zabýval
komplexem vlastností, kterými by měl potencionálně být každý učitel obdařen.
Komentuje výzkum Petersona a Seligmana z r. 2004, kde tito autoři vydefinovali šest
ctností, z nichž každá je dále rozdělena a specifikována. K silným stránkám charakteru
patří tedy moudrost a vědění, statečnost, humánnost, spravedlivost, umírněnost a
transcendentnost.29
Koťa se také věnuje několika zvláštnostem učitelské profese. Dle něj je to, že prestiž
učitelského povolání je malá, mýtus. Je přesvědčený, a argumentuje výzkumnými
šetřeními, že toto povolání je naopak veřejností, spolu s lékaři a vědci, velmi
oceňováno.

Podle něj se také učitelé, pokud si mají stanovit sami prestiž svého

povolání, hodnotí níže, než je vidí společnost.
Řehulka a Řehulková podnikli několik výzkumů týkající se kvality života učitelů. První
zkoumal názor učitelů na vlastní kvalitu života. Přišli na to, že mladí učitelé se ve svých
hodnoceních orientovali na budoucnost, starší na minulost, mladší měli malou
sebereflexi, starší velkou sebereflexi, více nespokojení se svou kvalitou života jsou ti
mladší, kteří si svůj život více plánují, starší volí spíše nahodilost. Zajímavé je, že fakta
o kvalitě života lépe uspořádávali ti starší. Mladší měli také větší sebedůvěru než ti
starší. Tento výzkum potvrdil, že se vlastní popis a struktura kvality života mění
s věkem učitele.30
Titíž autoři se v roce 2003 věnovali hodnocení životních cílů (a tedy i spokojenosti
s nimi) učitelek základních škol. Učitelky si jako hlavní životní cíle stanovovaly spíše ty
osobní, nežli ty pracovní. Většina z nich si na přední příčky dosadila zdraví, rodinu a
vlastní děti. Poslední příčky obsadily položky jako svoboda a nezávislost a sex a
erotika. Na dotaz, s kterou z položek jsou učitelky spokojeny nejvíce, odpovídaly, že se
svými vlastními dětmi a školní prací. Výraznou nespokojenost Řehulkovi zaznamenali

29

MAREŠ, Jiří. Nová taxonomie kladných stránek člověka – inspirace pro pedagogiku a pedagogickou
psychologii, s. 4-16. Dostupné z
<http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/files/2014/01/P_2008_1_02_Nova_4_20.pdf>.
30
ŘEHULKOVÁ, Oliva, ŘEHULKA, Evžen. Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci. Brno:
MSD, 2008, s. 19. ISBN: 978-80-7392-073-9.
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v oblasti peněz. Výzkumem mimo jiné bylo potvrzeno, že kultivace a růst osobnosti je
pro úspěšný výkon učitelské profese velmi důležitý. 31
Také přišli na to, že učitelky jsou se svým zdravím docela spokojeny a jejich kvalita
života vrcholí v druhé polovině profesního života. Nejkomplikovaněji z hlediska kvality
života se jeví období v první a poslední dekádě profesní kariéry a kvalita života českých
učitelek je nízká v poměru se zahraničními učiteli.
Jansa a Kovář zkoumali životní styl učitelů. Ten tvoří jednu ze složek kvality života.
Celostátní výzkum potvrdil, že učitelé se chovají z hlediska životního stylu příkladně.
Mají dobrý vztah k pohybovým aktivitám, nekouří a alkohol konzumují omezeně, jejich
obezita je nízká. Pokud o sebe nepečují, vinu nesvalují na druhé a sami označují za
problém vlastní lenost. Stravování se jeví jako slabá stránka životního stylu učitelů.
V jídelnách vaří tradiční jídla, přestávky jsou krátké na svačinku a učitelé nedodržují
pitný režim. Navíc učitelé musí o přestávkách držet dozory.32
Blahutková, Sebera a Nadolska se také věnovali péči o zdraví učitelů a vztahu jejich
zdraví ke kvalitě života. Zabývali se ale učiteli českých, polských a slovenských
zvláštních škol. Co se týče kvality života, byly zkoumány oblasti zdraví, ekonomického
zabezpečení, spokojené rodiny, naplnění smyslu života a spokojenosti sama se sebou.
Z hlediska zdravotního stavu učitelů bylo zjištěno, že 18 % učitelů se necítí zdravě, 51
% testovaných mělo subjektivní příznaky stresu, 24 % testovaných kouří, 17 % pije
pravidelně alkohol a 83 % učitelů se nevěnuje žádné pohybové činnosti. Ve výsledcích
se také uvádí, že zdraví si nejvíce považují učitelé v Polsku, pak v ČR. Učitelé na
Slovensku staví do popředí ekonomické zabezpečení rodiny. Vysoké skóre stresu
vykazovaly ženy učitelky v ČR, z Polska nikdo takové skóre nevykázal. Učitelé ze
Slovenska jsou na tom podobně jako ti čeští. Po osvojení si sportovně rehabilitačních
aktivit většina účastníků vykazovala lepší frustrační toleranci jak na pracovišti, tak
doma. Dovolím si citaci ze závěru výzkumu: „Problémy se jeví v oblasti zájmových
pohybových aktivit učitelů, většina přikládá větší význam počítačové technice a
technickým činnostem, než sportu … nedostatky se jeví ve stravování a ve výživě, většina
má v oblibě tučná jídla a jídla s vysokým obsahem sacharidů … Pro odbourávání napětí

31
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a stresových situací je často využíváno kouření a alkohol, což vede ke zvýšení
zdravotních rizik a onemocnění kardiovaskulárního aparátu i dalších systémů.“33
Králík se věnoval v jedné části svého výzkumu nízké úrovni platu učitelů. Nástupní
tarifní plat je u učitelů v ČR 60 % z průměrných platů (nejméně v OECD), v zemích
OECD je to 110 %. Platy učitelů tak nemohou vyrovnat náklady spojené se studiem na
vysokých školách. Učitelé dle něj měli vždy vysokou společenskou prestiž, snažili se
vzdělávat i obrodit národ. „Společenská prestiž však nekorelovala s jejich ekonomickým
hodnocením. Přesto plat vysokoškolských profesorů byl za první republiky srovnatelný
s platem poslanců Národního shromáždění. V současné době je přibližně poloviční.“34

3

Vybrané aspekty zdraví a kvality života učitelů

3.1 Pitný režim
Tato kapitola nám objasní, proč pít, co pít, kdy a kolik toho pít.
Lidské tělo z velké části tvoří voda (60 – 70 %). Tu tělo nejen obsahuje, ale i vylučuje.
Kožíšek uvádí, že jí vyloučíme asi 2,5 l denně (močí, stolicí, dýcháním a kůží).
Vyloučenou vodu je nutné doplnit. Třetinu si tělo vyrobí metabolickou činností, asi 900
ml přijmeme v potravě a zbytek, asi 1,5 l, musíme dodat ve formě tekutin. Doplňování
kvalitních tekutin nám zachová zdraví, duševní pohodu i výkonnost. 35
Proč pít? Tekutiny v těle jsou nutné nejen pro látkovou výměnu a dostatečný odvod
škodlivin, ale i pro výkonnost orgánů, zajištění tělesných i duševních funkcí a také jsou
zodpovědné za vzhled pokožky. Dehydratace tělu neprospívá, může člověka dovést
k akutním či chronickým tělesným stavům. Dle Kožíška jsou akutními stavy bolesti
hlavy, únava a malátnost, pokles duševní i fyzické výkonnosti, pokles koncentrace. Při
2% dehydrataci ztrácí tělo 20 % výkonnosti, při 5% dehydrataci může dojít k přehřátí,
oběhovému selhání či šoku. Chronické potíže jsou způsobeny i mírným dlouhodobým
zanedbáváním pitného režimu. Člověka může bolet hlava, může ho trápit zácpa, může si
33
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tak způsobit poruchu ledvin, ledvinové nebo i močové kameny. Nedostatečným
příjmem tekutin se člověk vystavuje zvýšenému riziku infekce močových cest, zánětu
slepého střeva, některým druhům rakoviny (např. močového měchýře) i nemocem
srdečně-cévním. Kožíšek zde dokonce uvádí, že „některé civilizační choroby jsou buď
prvním příznakem nebo následkem trvalé mírné dehydratace“36.
Kolik tekutin pít? Odborníci se shodují, že míra dodání tekutin je záležitostí velmi
individuální. Ministerstvo zdravotnictví udává, že za běžných klimatických podmínek
má muž přijmout 2,5 l a žena 2 l tekutin, přičemž 80 % by mělo pocházet z nápojů
(tedy 2 a 1,6 l).37 Množství potřeby přijímání tekutin se mění. Záleží na mnoha
okolnostech. Zda je člověk muž nebo žena, jakou vykonává činnost (sedavé zaměstnání
versus fyzicky náročná práce v terénu), zda člověk přijímá stravu s vysokým podílem
vody, jaký je podíl soli a cukru v potravě (na větší množství soli a cukru je potřeba více
pít), na teplotě a vlhkosti vzduchu, na oblečení, které má člověk na sobě, na aktuálním
zdravotním stavu aj.
Kdy pít? Na tuto otázku si můžeme laicky odpovědět, že kdykoli, když máme žízeň.
Pocit žízně je však již varovným signálem. Když máme žízeň, je naše tělo již
dehydrováno. Uvádí se, že v tento moment nám schází asi 1 - 2 % tekutin. Lékaři
doporučují pocitu žízně předcházet. U starých lidí bývá pocit žízně oslaben, nižší pocit
žízně mají i ženy, naopak silný pocit žízně se objevuje u cukrovkářů. Nedostatek tekutin
v těle také poznáme podle oschlých rtů, sucha v ústech, malého množství tmavě žluté
moči, zácpy, tlaku v okolí žaludku i podle oschlé pokožky nebo podle poklesu krevního
talku a celkové slabosti.38 Nadbytečný příjem tekutin je také pro tělo nevhodný. Může
se projevovat otoky kolem kotníků a na lýtkách, kratším dechem či nárůstem hmotnosti.
Kožíšek uvádí i časté noční močení, klidové pocení v normálních klimatických
podmínkách a vlhké ruce nebo nohy. Při stálém nadbytku tekutin je přetěžováno srdce
a ledviny, což může narušovat jejich funkci.
Co pít? Nejvhodnější k pití obecně je obyčejná pitná voda. Ministerstvo zdravotnictví
na dalších příčkách uvádí kojeneckou vodu, slabě mineralizované pramenité vody bez
oxidu uhličitého (omezeně, cca 500 ml/denně, doporučuje se je kvůli různým obsahům
36
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minerálů střídat). Cit.: „…doporučují se přírodní minerální vody s nižší celkovou
mineralizací – tzn. Obsah minerálních látek do 1500g. Např. Excelsior, Dobrá voda,
Magnesia, Mattoni, Ondrášovka, Korunní“39. Dále neslazené a ne silné zelené čaje,
vodou ředěné a nepřislazované ovocné a zeleninové šťávy. Bylinné čaje bychom měli
pít slabé a neměli bychom je užívat každý den, pokud se nejedná o cílenou léčebnou
kúru. Káva a energetické nápoje, alkohol a sladké sycené nápoje nejsou také vhodné,
protože odvodňují.
Kožíšek k tomuto dodává, že „u vrcholového sportu a některých náročných profesí
může být nutné do sortimentu zařadit i zvláštní druhy nápojů – iontové, obohacené,
energetické, proteinové apod. U normální populace je příjem takových nápojů zbytečný
a ve větším množství může být dokonce škodlivý.“40

3.1.1 Pitný režim učitelů
Na téma pitný režim učitelů nenajdeme mnoho odborných prací.
Truxová ve své bakalářské práci potvrdila, že rozvržení pracovní doby ovlivňuje příjem
tekutin učitelů na 1. a 2. stupni. Dle ní také učitelé většinou pijí neslazené nápoje.41
Charvátová na stránkách BOZP zmiňuje, že učitelé jsou velmi vytíženi nejen v období
přímého vyučování. O přestávkách pauzu nemívají, protože drží dozory, spravují
knihovny, nebo komunikují s žáky či řeší jiné např. organizační záležitosti. V hodinách
volna suplují za kolegy, a tak se pravidelné doplňování tekutin jeví jako problematické.
Cit.: „Přitom by měli učitelé dodržovat pitný režim při neustálé námaze hlasivek, v klidu
se najíst nebo si dojít na toaletu.“42
Valová ve své diplomové práci uvádí, že 71 % začínajících učitelů pije pravidelně okolo
dvou litrů tekutin denně. Také se zmiňuje o tom, že 44 % učitelů pije pravidelně kávu.43
Více autorů i média se spíše věnují ze strany učitelů pití, ale alkoholu.
39
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3.2 Stravování
Tato kapitola stručně uvádí do stavu stravování současné české populace.
Výživa je proces, ve kterém tělo využívá potravu. Potrava pokrývá energetickou
potřebu organismu a také ovlivňuje zdraví jedince. Výživa umožňuje udržovat základní
životní funkce, zajišťuje správné fungování orgánů i tkání, růst i reprodukci buněk v
těle.
Vyvážená strava obsahuje správný poměr základních živin - cukrů, tuků a bílkovin.
Dále je třeba tělu dodávat vitamíny, minerály, stopové prvky a vodu. Dodržování
pravidel dnes tolik připomínané zdravé stravy (rozuměj optimální, vyvážené) by mělo
pomáhat předcházet civilizačním (chronické neinfekční) chorobám hromadně mýtící
obyvatelstvo tzv. „moderní společnosti“. Jedná se o obezitu, kardiovaskulární choroby,
diabetes mellitus II. typu nebo rakovinu. Další nemoci, které souvisí s nesprávnou
životosprávou jsou onemocnění štítné žlázy, zubní kazy a osteoporóza.
Současný životní styl mnohých dospělých se nedá označit za zdraví prospěšný. Lidé již
tolik fyzicky nepracují, málo se hýbou, jsou vystaveni působení nadměrného stresu,
často kouří, pijí alkohol a konzumují energeticky velmi bohatou stravu. Veřejně se
mluví o tom, že bychom si měli dávat pozor na to, co jíme. Obecně se doporučuje zvýšit
konzumaci libových a vařených mas, polévek ze zeleniny, luštěnin a obilovin, podstatně
navýšit příjem zeleniny a ovoce, jíst více ryb a mléčných výrobků a doporučuje se méně
solit a omezit sladké.
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Dle Svačiny za jasně prokázané vlivy na vypuknutí choroby byly už v 70. letech

označeny tyto:
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Svačina uvádí, že výživa není dána jen postojem jedince, ale i společenskými vlivy.
Záleží na tom, co se prodává, co je moderní, co jí ostatní. Dále se věnuje i novějším
vztahům mezi výživou a zdravím. Příjem alkoholu vyvolává onemocnění jater a
slinivky, příjem živočišných tuků a omezení vlákniny kolorektální karcinom, u přejídání
a obezity uvádí nádory tlustého střeva, ledvin, žlučníku, gynekologické nádory a nádory
prostaty, nadbytek přijaté energie spolu se spektrem tuků souvisí se vznikem diabetu II.
typu atd. Za zajímavou považuji zmínku o středomořské dietě, francouzské dietě a
vínu, které má oddalovat aterosklerózu, stravování založené na vegetariánství
s omezováním živočišného tuku má prodlužovat život a káva a zelený čaj snižují riziko
vzniku diabetu II. stupně a snižují výskyt nádorů.45
ČSÚ prováděl výzkum životního stylu Čechů – Životní podmínky 2017. Téměř 40 %
respondentů uvedlo, že neprovozují vůbec žádnou fyzickou aktivitu (větší podíl mají
zde ženy). V konzumaci ovoce a zeleniny na tom byly lépe ženy. Dvakrát i vícekrát
denně sní ovoce 21 % žen, u mužů je to 12 %. Ženy také vedou v konzumaci zeleniny,
denně ji má na talíři 55 % žen a 43 % mužů, každý patnáctý muž zeleninu nejí vůbec.
Body mass index se u Čechů pohybuje na horní hranici normální váhy – 25, 2. Třetina
žen a téměř polovina mužů má nadváhu.46 Dle ČSÚ dále jíme více masa (ve srovnání
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s 50. léty) a mléčných výrobků, ale méně obilovin než dříve. Zvýšila se spotřeba
hovězího a kuřecího masa. Celkově spotřeba ovoce a zeleniny vykazuje mírný nárůst.47

3.2.1 Stravování učitelů
Tato kapitola informuje o stravování učitelů.
Nejčastěji jsou stravovací zvyklosti učitelů zařazeny do výzkumů, které je posuzují jen
jako část stanoveného problému. Například při posuzování zdravotního stavu, přístupu
ke zdraví nebo zátěže učitelů.
Papršteinová, Smékalová a kol. se zajímaly o přístup učitelů různých stupňů škol ke
zdraví. Zdrojem jim bylo zkoumání rizikových faktorů životního stylu a účast na
preventivních prohlídkách u lékařů. V souvislosti s výživou zde uvedu jejich poznatek,
že čeští učitelé vykazují lepší hmotnost než průměrná populace. Jsou méně obézní a 76
% dotázaných se stravuje pravidelně. Více se hýbou a méně kouří než většinová
populace a jejich účast na preventivních prohlídkách je dobrá.48
Výzkum Kožené a Kolaciy, kteří se zabývali zdravotním stavem, životosprávou a
pracovní zátěží učitelů z projektu Zdravá škola se s výsledky Papršteinové a kol.
v podstatě shoduje. Ženy i muži pedagogové z tohoto projektu měli lepší životosprávu i
menší nedostatky ve stravování než průměrná česká populace. Potvrdila se také vyšší
míra pohybu a menší procento kuřáků. Rozdíly badatelé ale objevili v životním stylu
učitelek a ředitelek škol, zmíním však jen jeden, který se hodí k probíranému tématu a
to, že ředitelky mají dle nich vyšší tělesnou hmotnost než učitelky.49
Valová ve své diplomové práci uvádí, že většina začínajících učitelů (89%) jí 4 -5 porcí
jídla denně, z toho dvě teplé porce sní 53 % dotázaných a jednu teplou 44 %. 50
Veřejná média se věnují více výživě dětí, složení stravy, kvalitě a nabídce obědů ve
školních jídelnách než výživě učitelů. Dalším diskutovaným tématem jsou školní
47
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automaty a obsah potravin a nápojů, které nabízejí. Cit. z rozhovoru s primářem Dětské
polikliniky FN Praha Motol Petrem Tláskalem: „Osobně si myslím, že by se zde měla
projevit úloha Ministerstva zdravotnictví, které by mělo jasně říct, co se ve školních
automatech smí objevovat – aby zde byly ty složky výživy, které organismus dítěte
nejvíce potřebuje. Jako ředitel bych rozhodně nepřipustil automaty se slazenými
sycenými nápoji či naplněné sladkostmi a pochutinami. Pokud vím, například ve Francii
je tato norma velmi přísná a takové automaty jsou ve školách zakázány.“51

3.3 Doplňky stravy
Tato kapitola ve stručnosti informuje o tom, co jsou doplňky stravy a jaký vztah mají
učitelé k jejich užívání.
Doplněk stravy je dle zákona o potravinách „potravina, jejímž

účelem je

doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních
látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v
potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených
množstvích“52 Doplňky stravy najdeme ve formě kapslí, tobolek, pastilek, tablet, dražé
či sáčků s práškem, ampulek s tekutinou nebo v podobě kapek.
Fořt uvádí, že doplňky stravy nám pomohou dosahovat optimálního stavu fyzické a
psychické kondice a tím pádem tedy i ideálního zdravotního stavu. Jsou to látky,
kterými člověk optimalizuje své životní funkce. Obvykle se mezi ně řadí vitamíny,
minerály, stopové prvky, enzymy, antioxidanty a jiné.53
Švamberk Šauerová v knize Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele
uvádí, že doplňky stravy, vitamíny a minerály jsou podpůrnými prostředky v práci
s jedinci ve stresu. Z vitaminů upřednostňuje u učitelů především vitamíny skupiny B.
Z doporučených esenciálních mastných kyselin uvedu ještě zmíněné omega - 3 omega 6. Jako pro učitele důležité esenciální aminokyseliny jsou uvedeny taurin, který se
účastní nervových přenosů v mozku a tryptofan, který pomáhá syntetizovat některé
mozkové přenašeče (melatonin a serotonin), pomáhá regulovat chování, spánek a
51
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biologické rytmy. Obsahuje jej především čokoláda. Na podporu elektrické aktivity
mozku tato autorka uvádí, že je dobré zajistit dostatečný a vyvážený přísun hořčíku,
vápníku, draslíku, sodíku a chloru. Mezi pro učitele vhodné potravinové doplňky, které
podporují aktivaci nervové soustavy, řadí tzv. nootropika, která mají zvětšit průtok krve
cévami a tím zajistit dostatečné okysličení mozku. Cit.: „Jejich účinek je výživový, tudíž
nemívají vedlejší účinky, organismus je dobře snáší a mohou se užívat dlouhodobě
(nevyvolávají návyk)…na trhu jsou snadno dostupné, i přes jejich volný prodej je však
vhodné jejich užití konzultovat s lékařem.“54
Valová ve své diplomové práci uvádí, že většina začínajících učitelů na otázku, zda
užívají potravinové doplňky, odpovědělo kladně. Celkem 66 % z nich doplňky užívá.
Dle ní učitelé navzdory tomuto faktu užívání doplňku stravy spíše odsuzují.55

3.4 Učitelské nemoci
Tato část se věnuje nemocem a zdravotním komplikacím, které postihují učitele. Z části
z roviny psychické, z části z roviny fyzické.
Je všeobecně známo, že práce učitele je poznamenána výskytem stresu. O stresu
pojednávají v této práci jiné kapitoly. Abychom se však dostali k tomu, s jakými
chorobami se učitelé setkávají, je nutné zmínit alespoň okrajově to, co učitele zatěžuje.
Fyzická zátěž ve výzkumech učitelů nehraje velkou roli, učitelé ji nehodnotí jako
nadprůměrnou (setkáváme se se stížnostmi na fyzickou únavu či bolesti nohou,
specifikem je hlasová zátěž). Více se mluví o zátěži psychického rázu. Poškození
tělesné tak může být spíše důsledkem psychického zatížení jednice.
Zdroje zátěže dle Průchy nejsou pouze ve vnějších faktorech (např. ve třídě), ale vliv na
učitele mají i vnitřní faktory (např. pracovní nespokojenost, vztahy v učitelském sboru,
vztahy učitelů a rodičů). To, co je zatěžující pro jednoho, pro jiného nemusí být
problémem.
Co v současnosti zatěžuje učitele v zahraničí se shoduje se zatěžujícími vlivy i u nás.
Jedná se hlavně o nevhodné chování žáků, vztahy s kolegy a vedením školy,
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nepochopení rodičů, počet různých tříd, v nichž učitel vyučuje během týdne,
byrokratické překážky ve formě školské administrativy, nátlak médií a veřejnosti aj.56
Průcha se věnuje změně chování žáků vůči učitelům. Zmiňuje, že zvláště ve
velkoměstském prostředí dochází k rozvolnění vztahu žáků k učitelům a cituje výzkum
Kurelové a Krejčího: „Největší novou zátěží učitelů je přibývající nepozornost, nekázeň,
vulgární vyjadřování i neurvalé, drzé chování vzrůstající části dospívající populace.
Míra násilí i agresivity začíná vážně ohrožovat spolužáky i vyučující, převážně učitelky.
Rizika nedostatečného řádu a pořádku představují již nejvýznamnější stresový faktor
soudobého učitelství.“57
Velmi často se jako důsledek psychosociálního stresu objevuje syndrom vyhoření. O
něm se více zmiňuji v jiné kapitole. Kohoutek se ale věnuje obdobnému tématu a to
psychotraumatizaci. Jedná se o hormonální a nervovou reakci organismu na stres,
která poškodí nejvíce duševní a emoční pohodu člověka. V souvislosti s ní uváděli dle
Kohoutka učitelé například poruchy soustředění, návaly paniky, pocity vnitřního napětí,
bolesti zad, úzkosti a strach, bolesti hlavy, plačtivost, poruchy spánku, nechutenství,
střevní a žaludeční problémy, nevolnost aj.58
Kohoutek se také zmiňuje o výzkumu Martínkové a Žídkové, které se věnovaly
psychické zátěži učitelů. Zde se dozvíme že „výsledky ukázaly zvýšenou psychickou
zátěž při práci, negativně byl hodnocen zvláště časový tlak, zatěžující zodpovědnost a
úbytek výkonnosti. Přetížení se projevilo ve zvýšené nervozitě a psychické únavě na
konci pracovního dne, třetina učitelů uváděla dlouhodobé neurotické potíže, desetina
silné příznaky vyhoření.“
Suchánková uvádí, že dle Solfronka nevhodné školní prostředí, častá nemocnost dětí
nebo špatné dodržování hygienických zásad má vliv na vznik rozmanitých onemocnění
učitelů. Jedná se o angíny, nemoci horních cest dýchacích, chřipky a nachlazení.
Z akutních stavů se mohou vyvinout stavy chronické, které můžou znemožňovat učiteli
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výkon svého povolání.59 Stejný autor také uvádí, že povolání učitele s sebou může nést i
neuropsychické potíže, které mohou vést k narušení psychiky a různým duševním a
nervovým poruchám. Dle něj má 30 % učitelů trpět nějakou formou neurózy.
Papršteinová a Šmejkalová zmiňují, že z chronických chorob se u učitelů nejvíce
objevují nemoci pohybového aparátu a onemocnění srdce a cév. Objevuje se i
diabetes, psychická onemocnění se objevují zřídka (mnoho respondentů ale na otázku
odmítlo odpovědět).60 V jiném jejich výzkumu autorky uvádí, že téměř čtvrtina
zkoumaných učitelů měla nadváhu a 6,6 % jich bylo obézních. Učitelé uváděli
zvýšenou hodnotu cholesterolu (26 %) a vysoký krevní tlak (necelých 6 %
respondentů).61
Pro učitele je typická hlasová zátěž. Hlas je základním pracovním nástrojem učitele.
Hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká
fonastenie, jsou nemoci, které vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně
podmíněnou hlasovou námahou. Jsou tedy typické pro povolání se zvýšenými nároky
na hlas.62
Mnoho učitelů se na počátku (a někdy i v průběhu) praxe setká s obtížemi s hlasem.

3.5 Hluk
Z psychologického pohledu na pracovní prostředí se nyní budeme věnovat hluku.
Obecně známým faktem je, že hluk negativně ovlivňuje duševní i fyzické zdraví
člověka. Důležitými ukazateli míry ozvučení jsou intenzita hluku (síla hluku, měříme v
dB) a frekvence hluku (převažující výška tónů v hluku, měříme v Hz). Podle Míčka,
který cituje dělení intenzity hluku podle Lehmanna, členíme zvuky takto:
0 dB – bezzvukovost, pro člověka škodlivá
59
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do 30 dB – normální, přírodní prostředí (šumění deště, větru, pohyby lidí, zvířat atd.)
30-65 dB - hluk relativní, pro člověka škodlivý za určitých okolností, rozhoduje citový
vztah člověka k hluku, zvláště při dlouhodobém působení (tomu odpovídá i tělesná
reakce)
65 – 95 dB – absolutní hluk (rušné křižovatky, tovární haly), člověku rychleji škodí,
nerozhoduje duševní postoj člověka k hluku, tělesné změny jsou dány vlastnostmi zvuku,
u člověka s negativním postojem vůči tomuto hluku se funkční reakce umocňují
95 -130 dB – dříve či později dojde k poškození sluchu, duševní a funkční tělesné reakce
nad 130 dB – hluk působí bolest, nenapravitelné škody na vnitřním uchu 63
Míček dále uvádí, že u školních dětí bylo zjištěno, že stejná práce v poměrně klidném
prostředí dětem zabírá polovinu času a je přesnější než při rušivém hluku. Dále uvádí,
že rušivý hluk se objevuje u škol v blízkosti rušných ulic. Cit. „… v četných školách na
živých ulicích velkoměst dosahuje hluk až 70 decibelů i při zavřených oknech.“64
Podobně jsou na tom dospělí. Míček cituje výzkum Symanského, který zjistil, že při
zamezení rušivého hluku klesá počet chyb při psaní (o 29 %), počet absentování
kancelářského personálu (o 37,5 %) a snižuje se fluktuace (o 47 %).
Míček dále uvádí, že bylo zjištěno, že už dvacetiminutové působení hluku (90 dB, 4000
Hz) ovlivňuje duševní koncentraci člověka na celý den. Lidé vystavení hluku mají
mnohem vyšší pravděpodobnost, že onemocní srdečně-cévní chorobou (vysoký krevní
tlak), mohou také trpět poruchami zažívání, podrážděností, neurózami a poruchami
funkčnosti žláz s vnitřní sekreci. Záporný vliv hluku zesiluje požívání alkoholu a
kouření, také nedostatečné hygienické poměry (například špatné větrání), dále únava a
nemoc pracujících, u žen byla prokázána citlivost na hluk v období před menstruací.
Podle Míčka k oslabení odolnosti vůči hluku přispívají i sociální faktory (konflikty na
pracovišti) a citlivost na hluk (prokázána u duševních pracovníků, i nižší hluky
vyvolávaly citlivé reakce).

3.5.1 Hluk ve škole
Zamezení vystavení přílišným hladinám hluku se věnuje pozornost již při výstavbě škol.
Ty se mají stavět mimo silniční nebo průmyslové zdroje hluku. Školy by také měly dbát
na to, aby jednotlivé úseky prostor respektovaly požadavky akustiky a aby případně
63
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eliminovaly dopady hluku, například protihlukovými opatřeními (vhodný nábytek,
konstrukční změny – zvuková izolace stěn, hlučné aktivity soustředit do určené části
dne a určeného prostoru).
Různé školní prostory různých zemí mají dle BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci) stanovenou maximální hladinu hluku. Ta se liší podle toho, jaké povahy jsou
aktivity, které v prostoru probíhají. Jinou hladinu hluku má jídelna, jinou školní třída,
tělocvična, společné prostory či školní knihovna. Za obecně platnou hodnotu hluku ve
školních třídách je považováno rozmezí 35 – 49 dB. Cit. „ Měření provedená nedávno v
USA ukázala, že ekvivalentní hladina hluku ve třídách se pohybuje v rozmezí 35 – 49
dB. V Itálii byly naměřeny hodnoty 40,8 – 46 dB.“65
Dle BOZP by učitelé měli být před hlukem chráněni. Ačkoliv BOZP také uvádí, že jsou
učitelé vystaveni četným hlukově zátěžovým situacím, zařazeni do rizikových skupin
ještě nebyli. Cit. „…učitelé patří do skupiny dlouhodobě exponované různým hladinám
hluku z různých zdrojů, což se samozřejmě odráží negativně na jejich zdravotním stavu
a na kvalitě jejich profesního života a života vůbec.“66 Zde také najdeme upozornění na
to, že by si učitelé zasloužili více péče v prevenci působení hluku, ale i na to, že
většinovým zdrojem hluku jsou zvukové projevy žáků. Ty učitel musí usměrňovat a
překonávat, to může vyvolávat další rizika zátěže.
Hluk ve školách je tvořen jak vnějšími zdroji (dopravní provoz v blízkosti školy, letiště,
stavební práce, školní hřiště), tak vnitřními zdroji (technické zařízení jako lednice,
topení, výtahy) a lidskou činností (manipulace s nábytkem, pomůckami, skoky, údery,
kroky, tělocvičná a sportovní činnost, ústní komunikace, hlasové projevy). Dle BOZP
je ochrana před hlukem způsobeným ústní komunikací a hlasovými projevy podceněna
a stojí na okraji zájmu vládních nařízení či norem hygienických stanic.
Kromě toho je zde přímo uvedeno, že hluk ve školách má významný vliv na výkon,
produktivitu a sociální chování.
Na stránkách BOZP také najdeme citovaný výzkum hladiny hluku ze škol v Británii,
Polsku a Švédsku. Tento výzkum dokázal, že hluk ve školách je škodlivý a že může
65
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poškodit sluch. Pro zajímavost uvádím příklady nadměrných hladin zvuku v polských
školách, které typově odpovídají školám českým.
Místnost

Aktivity

Úroveň
zvuku

Sportovní
hala

sportovní
hry

Až 89
dB(A)

Chodba

přestávka

Až 85
dB(A)

Učebna

výuka

Až 86
dB(A)
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Dle BOZP může u dětí docházet k poškození sluchu při hluku okolo 75 dB, provedená
měření konstatují, že míra hluku v některých prostorech škol je na stejné úrovni jako
hluk v továrně nebo na silnici s hustým provozem. Například v tělocvičně bylo
naměřeno 89 dB, velmi rušná silnice produkuje hluk o hladinách okolo 90 dB.
Tento výzkum také prokázal, že žáci si kvůli hluku o přestávkách neodpočinou, zhorší
se jejich schopnost koncentrace a zvýší se únava a podrážděnost, mohou trpět i
problémy s poslechem. A učitelé? „Učitelé musejí zvyšovat hlas, někdy až k bodu
zlomu.“68
Zde také najdeme i informace o tom, že hluk a dozvuky působí na učitelovu tepovou
frekvenci. Ta je také vyšší v učebnách s vyšší mírou hluku.69 Zde také najdeme řešení
v návrzích na odhlučnění prostor, které mají za následek zlepšení akustických
podmínek, pokles stresu učitele a ztišení žáků.
Dovolím si citaci Josefa Žikovského z akustické společnosti Aveton: „Učitelé jsou

dlouhodobě vystaveni nadměrnému hluku, což ovlivňuje kvalitu výuky, vnímání žáků,
jejich schopnost se lépe vzdělávat. Nekvalitní akustika může mít výrazný dopad na
psychickou pohodu učitelů a žáků. Nejedná se však pouze o úroveň hluku, ale také o
67
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kvalitní distribuci zvukového signálu v učebnách. Bohužel je tato problematika na
okraji zájmu, přestože odborníci vědí, že se jedná o jeden ze základních parametrů,
který dokáže dramaticky ovlivnit kvalitu vzdělávání žáků jistě více než technologické
hračky nebo netradiční řešení učeben.“ 70
Nejvíce jsou tak hlukem ohroženi učitelé tělocviku. Cituji na stránkách BOZP uvedená
slova Tomáše Hellmutha ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě: „Možná, že to není
až tak známo, ale řada učitelů tělocviku trpí skutečnou poruchou sluchu, protože ti v
tělocvičně nejsou hodinu, ti tam jsou pořád, a společně s vibracemi, které tam na ně
působí, se u nich pak vyskytují nezanedbatelné sluchové problémy.“
Některé studentské práce zaměřené na hlučnost ve školách souhlasí s předešlými
tvrzeními. Nejvyšší hodnoty hluku byly naměřeny v tělocvičně (89 dB), v učebnách
mohou maximální hodnoty dosahovat podobné výše (85,87, 88 dB, průměrně 58 dB), o
přestávkách okolo 90 dB (průměrně 69 dB) a na obědě okolo 83 dB (průměrně 69 dB).
Zde student měřil hlučnost v prostředí střední a vyšší odborné školy. 71
Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací je hladina hluku stanovena na 50 dB. Cit. : „Hygienický limit ustáleného a
proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce náročná na pozornost
a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.“72 Dle předchozího uvedeného
můžeme usoudit, že hlukové limity na školách jsou překračovány.
Státní zdravotnický ústav upozorňuje na to, že hluk velmi ovlivňuje tvůrčí duševní práci
a plnění úkolů spojených s nároky na paměť a pozornost.
Jako důsledky dlouhodobého působení hluku na lidský organismus můžeme uvést
zhoršení sluchu, hypertenzi, obtíže s porozuměním a komunikací, snížení pracovního
výkonu a zvýšení výskytu stresových reakcí.73
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Na stránkách Státního zdravotnického ústavu najdeme informace o tom, že nepříznivé
účinky hluku bychom mohli rozdělit na orgánové, rušení činnosti a vlivy na subjektivní
pocity. Za prokázaný důsledek vystavení hluku je považováno poškození sluchového
aparátu, vliv na kardiovaskulární systém (ischemická choroba srdeční, hypertenze),
nepříznivé působení na osvojování řeči a čtení u dětí, dále změny fyziologických
funkcí, poruchy spánku a zvýšené užívání léků na spaní. Nově sem řadíme i obtěžování
jako psychosociální účinek hluku.74
Dalšími důsledky může být rozmrzelost, nespokojenost, nepříznivé ovlivnění pohody
lidí, hluk se může podílet na zhoršení projevů duševních poruch, může mít vliv na
imunitní systém, onemocnění zažívacího traktu, vliv na obezitu, depresi, pracovní úrazy
a očekávanou délku života.

3.6 Stres
Tato kapitola obecně pojednává o tom, co to je stres, a o konceptu psychosociálního
stresu.
Stres je obecně definován jako reakce organismu na vnější, anebo vnitřní zátěž, na tzv.
stresory. Pokud se člověk ocitne ve stresu, jeho nadledvinky produkují zvýšené
množství hormonů adrenalinu a noradrenalinu, které způsobí větší mobilizaci
organismu. Tělo se připravuje na to, že bude buď bojovat, anebo utíkat. Navíc se ještě
objevují psychické reakce strachu, hněvu a agrese, které tuto mobilizaci provázejí.
Čáp a Mareš v souvislosti se školním prostředím mluví o psychosociálním stresu,
kterým se rozumí poškozující psychologické procesy, jejichž spuštění je sociálně
podmíněno a sociálně situováno. Do jaké míry budou okolnosti jedince zatěžovat, bude
souviset s tzv. subjektivním distresem - tedy vlastní interpretací okolnosti, která je za
znevýhodňující považována. Za psychosociální stresor jsou považovány ty situace, které
kladou na člověka náročné požadavky, které mu neumožňují uspokojit klíčové potřeby
nebo dosáhnout chtěných hodnot, případně, které on řadí mezi škodlivé.75
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K psychosociálnímu stresu Kebza a Šolcová uvádí, že v jeho základu stojí hodnotící
poměr mezi tím, co je po člověku požadováno a tím, jaké má ke splnění nároku zdroje.
Přičemž u požadavku rozhoduje jeho intenzita a důsledky selhání, u zdrojů jejich
přiměřenost a dostatečnost. Zdroje a rezervy máme každý jiné. Záleží na tom, jaké
dovednosti jsme si osvojili v průběhu střetávání se s různými stresory. Tyto dovednosti
bývají nazývány jako adaptační kapacita, zátěžová kapacita nebo překlenovací zdroje.76
Psychosociální stres může být pracovní i mimopracovní. Obě oblasti se navzájem
ovlivňují. „Psychosociální stres v pracovních podmínkách souvisí se sociálním
prostředím v práci, organizačními aspekty zaměstnání a obsahem i určitými operačními
aspekty prováděného úkolu (úkonu). V oblasti mimopracovního stresu je předmětem
výzkumu především problematika chronických denních nepříjemností, mikrostresorů
(„hassles“) a tzv. životních událostí (např. změna zaměstnání, ztráta zaměstnání,
hypotéka, nemoc apod.). Obě oblasti – pracovní i mimopracovní – mohou být zdrojem
zdravotních rizik. Navíc, nadměrné požadavky a stresogenní podmínky v jedné oblasti
zasahují do prožívání v druhé oblasti. Naopak, pozitivní zisky z jedné oblasti mohou
příznivě ovlivňovat druhou oblast.“77

3.6.1 Stresory
Tato kapitola zmiňuje tzv. stresory, tedy faktory, které způsobují stres.
Křivohlavý mezi stresory, tedy faktory způsobující stres, řadí celou škálu situací a
podnětů. Zpočátku se výzkumníci domnívali, že stres způsobuje vysoká pracovní zátěž.
Ukázalo se však, že příčinou stresu nebyly samotné vysoké požadavky na výkon, ale to,
že zaměstnanci měli velmi malou, nebo žádnou možnost vlastního rozhodování a
řízení všech potřebných věcí v pracovním procesu. Problémem tedy je „kombinace
vysokých požadavků a malé kompetence“78. Dalším stresorem mohou být špatné
mezilidské vztahy na pracovišti, kdy mezi lidmi dochází ke konfliktům a není jim tedy
poskytován dostatek sociální opory. Dále přetížení množstvím práce, kdy je objem
práce tak velký, že jej člověk nestihne ve vymezeném čase. S tím souvisí i časový stres,
tedy nedostatečné, nepřiměřené množství času nutného k vykonání práce. Dalším
stresorem může být neúměrně velká odpovědnost, která na pracovníkovi leží,
76
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například zodpovědnost za svěřené lidské životy (dispečeři letového provozu).
Problémem může být i nevyjasnění pracovních pravomocí, kdy se přesně neví, co se
má vykonat, nebo úkol není jasný či pro pracovníka bez hranic a limitů. Dále sem patří
vysilující snaha o kariéru, kdy lidé očekávají, že na jednom místě setrvají déle, budou
moc projevit své schopnosti, budou postupovat v kariérním žebříčku a že za to budou
adekvátně odměněni a jejich plat poroste. Pokud se jejich očekávání nesplní, dostávají
se do stresu, časté jsou úniky např. do nemoci. Zaměstnání, pro která je typický
kontakt s lidmi se také jeví problematická. Pro některé jedince mohou být stresogenní
(učitelka,

prodavačka,

úředník

ve

styku

s občany).

Dalším

stresorem

je

nezaměstnanost, která ovlivňuje především ekonomický základ pro fungování rodiny.
Nezaměstnaní mohou trpět depresemi, úzkostmi či se mohou uchýlit k větší konzumaci
alkoholu. 79
Stresujícími faktory ve smyslu zvenčí, mohou být některé pracovní podmínky.
Například hluk, který je škodlivý jak přímo (poškození sluchového orgánu), tak
nepřímo (studium projevů lidí vystaveným hluku). Křivohlavý říká, že „za hluk je třeba
považovat ten zvuk, který daná osoba nechce poslouchat“80. Záleží tedy na subjektivním
vnímání hluku danou osobou. To ale neznamená, že objektivní důsledky hluku
neznáme. Jsou studie, které prokázaly, že hluk způsobuje zvýšenou nespavost, bolesti
hlavy, zvracení a nevolnosti, žaludeční vředy, hypertenzi, náladovost, hádavost i
impotenci.81 Dále sem patří nedostatek spánku, který zhoršuje koncentraci a snižuje
pozornost, projevuje se pocity únavy, nemožností se rozhodnout, úzkostí. Jako
problematické ve vztahu ke spánku se jeví zaměstnání vyžadující směnný provoz.
Dochází kvůli němu k narušování spánkového rytmu.82 Špatné vztahy mezi lidmi jsou
dalším stresujícím faktorem. Záleží na vztazích na pracovišti i v rodinném prostředí.
Toto souvisí se stresem z negativních sociálních jevů, například z kriminality. Lidé
žijících v místech s vyšší kriminalitou se mohou bát, že budou napadeni, nebo zraněni či
znásilněni, tento strach pak dále působí na jejich zdraví. Dalším stresorem může být i
pocit bezmoci a nemožnosti najít pomoc, kdy člověk s nastalou situací nemůže nic
dělat ani ji nijak změnit (např. zmiňovaná kriminalita, život v průmyslových městech se
znečištěným ovzduším, bydliště v blízkosti hlučného provozu). Negativně působí i
79
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dlouhodobá napětí, která stupňují propadání se do životní krize a která mohou
následně ovlivnit schopnost člověka zátěžové situace zvládnout. Patří sem například
trvalé neshody v manželství, nedostatek peněz, nevhodné bytové podmínky, konflikty a
dlouhodobé výchovné starosti s dětmi, konflikty v práci, šikanování, závist a nenávist a
dlouhodobá nezaměstnanost. Pokud má člověk omezený prostor, nemusí se zrovna
jednat o tlačenici, spíše ho vnímá jako malý a cítí se nepříjemně, a kde musí vstupovat
do interakce s jinými lidmi, může prožívat nepříjemné pocity (například policisté proti
skupinám lidí, vězeňští dozorci).83

3.6.2 Učitelský stres a jeho zvládání
Tato kapitola pojednává některých výzkumech učitelského stresu.
Učitelskému stresu se výzkumníci začali věnovat v šedesátých letech, kdy se zkoumalo
především téma úzkosti a pracovní spokojenosti. V sedmdesátých letech se rozšířil
termín „teacher stress“, tedy stres učitelů a v devadesátých letech se jím výzkumníci
poprvé pokoušeli zabývat komplexněji. První pokusy se věnovaly učitelskému stresu
jako zkušenosti s nepříjemnými negativními emocemi jako jsou hněv, úzkost, tenze
nebo deprese, které jsou spojovány s vykonáváním této profese. V prvním specifickém
modelu stresu se objevil stres pedagogů jako negativní zkušenost, ohrožující jejich
sebepojetí a pohodu. Někteří výzkumníci se pak zaměřovali na míru tlaku vyvíjeného na
učitele, burnout syndromu, studiu osobnostních charakteristik a nakonec i studiu
procesů zvládání stresu.84
V současnosti je výzkumná oblast zdrojů učitelského stresu velmi široká. Cit.: „…řada
autorů se shoduje, že mezi hlavní zdroje stresu pedagogů patří především faktory
vztahující se k vyučování a výchově dětí s nedostatkem motivace, k udržování disciplíny,
k časovému tlaku, k velikosti pracovního úvazku, ke zvládání změn, k hodnocení jinými,
k jednání s kolegy, k sebevědomí pedagoga a k úrovni jeho statusu, ke správě a řízení
pedagogických

institucí,

k problematice

konfliktu

rolí

pedagoga

a

k jejich

nejednoznačnosti a ke špatným pracovním podmínkám.“85
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Dle Mlčáka výzkumy a sebraná data ukazují na to, že „výchova a vzdělávání
reprezentují vysoce stresové pracovní činnosti, a že více než čtvrtina pedagogů pohlíží
na své povolání jako na silně stresující.86“ Často můžeme slyšet o tom, že učitelů je
nedostatek, učitelský stres a syndrom vyhoření jsou tak příčinou ekonomických,
institucionálních, personálních a morálních ztrát. Podle Mlčáka chybí národní a
komplexně zaměřený výzkum stresu pedagogických pracovníků, který by objasňoval
skutečnou úroveň a strukturu zátěže pedagogů se zaznamenáním dopadů na jejich
osobnost a jejich následnou činnost a se záznamem typických zvládacích strategií tak,
aby mohly být vytvořeny preventivní programy, které by pomohly minimalizovat stres
v této profesi.87
Jako zajímavost můžeme uvést Mlčákův výzkum hodnocení stresorů (z r. 1998) u
učitelů 1. a 2. stupně ZŠ. Šlo o pořadí stresorů, jejich řazení je sestupné. Jako první a
nejsilnější stresový faktor uváděli učitelé chování dětí, dále zvládání času, pak pracovní
podmínky, profesionalitu, strukturu autority, vztahy mezi spolupracovníky, způsobilost
a jistotu a na posledním místě stály byrokratické překážky.88
Blažková a Malá provedly v roce 2002 pilotní studii týkající se vědomostí učitelů o
problematice zdravého životního stylu, dále se věnovaly psychické zátěži učitelů,
hardiness, rizikovým typům chování a postojů a povědomosti učitelů o svém
zdravotním stavu. Zkoumáno bylo 87 učitelů z pražských základních škol. Výsledky
prokázaly u 80 % z nich vysokou pracovní zátěž, na které se významně podílelo
nedostatečné finanční i společenské oceňování práce, nejistota postavení, tlak na stálou
přítomnost v práci bez ohledu na zdravotní stav a osobní důvody (např. kvůli
suplování), psychická pracovní zátěž (časový tlak, vysoké nároky v oblasti jednání) a
fyzikální faktory (hluk). Zdravotní stav 60 % učitelů vykazoval problémy s výkonností
a fyzickou kondicí (zvýšená únavnost, krátkodobá nemocnost, bolesti hlavy, závratě,
pocení,…). Psychický stav 75 % učitelů se projevoval subjektivními obtížemi (poruchy
soustředění, horší paměť, neurotické tendence, přetrvávající duševní a tělesná únava po
práci aj.) Ukázalo se, že nadměrný stres 60 % učitelů je vyvolán čtyřmi zátěžovými
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situacemi. Špatnými postoji žáků k práci, náročnou výukou žáků se špatným chováním,
nízkou společenskou prestiží učitelů a neodpovídajícím finančním hodnocením.
Výzkum prokázal sníženou odolnost vůči stresu u 25 % vyšetřovaných osob. Závažné
nedostatky v životosprávě se projevily u 90 % učitelů. Významným zjištěním také
bylo, že v důsledku nadměrného stresu je

u

60 % učitelů zvýšeně aktivován

organismus, což je ohrožuje z hlediska vzniku kardiovaskulárních chorob, poruch
imunity a nádorů. Pozitivním zjištěním byl nízký výskyt psychopatických rysů
osobnosti mezi učiteli, který je v průměru daleko nižší než v běžné populaci, a nízký
výskyt hostility.89
Podle Carvera dělíme zvládací strategie na zaměřené na problém a zaměřené na emoce.
Zaměřené na problém směřují k osvojení aktivního zvládání, tedy k úmyslnému
zvýšení koncentrace nebo snahy cíle dosáhnout. Dále sem patří plánování a zvažování,
jak problémovou situaci zvládnout. Dalším typem této strategie je potlačení
protichůdných aktivit, například úmyslné odsunutí jiných záležitostí a nakonec
zdrženlivé zvládání, které souvisí s nalezením vhodného času a vyhnutí se
bezprostřednímu jednání. Strategiemi zaměřenými na emoce se myslí hledání
emocionální opory, kdy se postižený snaží získat morální podporu, sympatii a
porozumění. Dále sem patří pozitivní reinterpretace, kdy se člověk snaží o nalezení
kladných stránek problému, pak sem patří akceptace, kdy člověk problém přijímá, snaží
se jej změnit nebo se mu přizpůsobit. Další emoční zvládací strategií je popření, kdy
člověk existenci

potíží odmítne, nebo nevěří v jejich řešení, a poslední je obrat

k náboženství nebo jakémukoliv nadpřirozenému jevu.

90
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zaměřují se více na své koníčky, odpočívají, vlastní techniky zvládání stresu stále
dominují spolu se sociální oporou. Učitelky častěji vyhledávají pomoc odborníka.
Spotřeba alkoholu se nesnížila, ba naopak zvýšila. V závěru článku autoři navrhují, aby
součástí učitelské přípravy bylo zvládnutí relaxačních a copingových metod zvládání
zátěže.91

3.6.3 Zvládání zátěže – tzv. coping
Tato kapitola objasňuje, co to je coping a velmi stručně zmiňuje i copingové strategie.
Zvládání zátěže (angl. coping) se dá vysvětlit jako „vědomé adaptování se na
stresor“92.
Folkmannová a Lazarus jej definují jako „behaviorální, kognitivní nebo sociální
odpovědi, které můžeme pozorovat a registrovat u osob, když se snaží regulovat (tedy
omezovat, minimalizovat, překonávat) vnitřní nebo vnější tlaky či napětí vznikající při
transakci mezi osobou a prostředím.“93
Na zátěž organismus odpovídá buď obrannou reakcí, nebo zvládací (útočnou,
ofenzivní94) reakcí. Obě pomáhají redukovat škodlivý stres a rozvíjejí se s věkem.
Obranná reakce je však spíše neuvědomovaná, aktivovaná instinkty a jedinec dopředu
nezhodnocuje situaci. V závěru se jedinec chová automaticky. Zvládací reakce je
ovládaná vůlí, ovlivněná jak osobnostně, tak situačně, řídí ji kognitivní procesy, řešení
situace předchází zhodnocení situace a vlastních možností a v závěru jedinec jedná
promyšleně.95
V některých může tento pojem vyvolávat dojem, že půjde o pozitivní vyrovnání se se
zátěží, patří sem ale i neúspěšné zvládání. „Uveďme např. obviňování jiných osob
z vlastního selhání, překrucování skutečnosti, obelhávání sebe samého, útěk do nemoci,
uklidňování se kouřením, snaha navodit si jinou náladu konzumováním alkoholu,
braním drog, přejídáním se, nebo naopak odmítáním potravy, vyhledávání sociální
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opory u jednotlivců či skupin s negativní hodnotovou orientací, agrese vůči jiným lidem,
pokusy o sebevraždu aj.“96
Lazarus dělí copingové strategie na strategii netečnosti (apatie, pocity bezmoci,
deprese, beznaděje), strategii vyhnutí se stresoru (obvykle se objeví pocity obavy,
úzkosti a strachu), strategii napadení útočníka, která se může zaměřit na boj, aktivní
obranu nebo útok a nakonec strategii posilování vlastních zdrojů síly, například
výcvikem vlastní tělesné zdatnosti, sebeovládání, sebevlády a vůle.97

3.6.4 Faktory komplikující zvládání zátěže
Tato kapitolka se věnuje faktorům, které komplikují zvládání zátěže.
Mezi faktory, které ztěžují zvládnutí zátěže, můžeme zařadit vlivy související
s jedincem jako takovým, například temperament (úzkostnost), zvláštnosti v myšlení
(myšlení zaměřené na svá přání, nikoli opírající se o realitu), závažné onemocnění nebo
dlouhodobé vyčerpání vnitřních rezerv (syndrom vyhoření). Dále aktuální stavy jedince
jako nevyspání, bolest, časový stres, špatná nálada, strach, vliv léků atd.98
Čáp a Mareš zmiňují, že dále zvládnutí ovlivňují i vnitřní faktory, například naučená
bezmocnost, kdy má člověk nepříznivé zkušenosti s tím, jak zvládnutí dopadlo, a
získává pocit, že jeho vlastní reagování běh věcí stejně neovlivní. Naučená bezmocnost
je ovlivněná vysvětlovacím stylem člověka. Ten může být optimistický i pesimistický.
Jako problematický pro zvládnutí zátěže se jeví pesimistický vysvětlovací styl, který
bude mít člověk, který přičítá svůj neúspěch a jeho příčiny faktorům stabilním a vůči
sobě vnitřním, kdežto úspěchy přičítá faktorům nestabilním a vůči své osobě vnějším.
Dle Čápa a Mareše jsou dalším faktorem zvládání zátěže sociální vlivy. Především
nepříznivé rodinné (nezaměstnanost, nemoc, špatné vztahy) a partnerské vlivy, absence
formální i neformální sociální podpory při řešení školních problémů nebo nepříznivé
vlivy komunity.
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3.6.5 Faktory usnadňující zvládání zátěže
Tato kapitolka se věnuje faktorům, které usnadňují zvládání zátěže.
Faktory usnadňující zvládání zátěže bychom mohli rozdělit na dva druhy. Dle vnitřních
zdrojů a vnějších zdrojů zvládání. Křivohlavý zmiňuje Rotterovu studii, která se
zabývala přístupem lidí k řešení obtíží. Rotter zde stanovil, že každý člověk má tzv.
locus of control (LOC), který dělil na interní LOC, kde řešení problémů lidé hledali
uvnitř sebe, ve vlastních schopnostech a vlastní iniciativě; a externí LOC, který se týkal
lidí, kteří viděli řešení své situace ve vnějším zásahu, nebo doufali v to, že se situace
nějak vyřeší sama či se změní na nich nezávislé okolnosti. Iniciativa tedy nevycházela
z nich samotných, ale ze situace, ve které jsou.99
Mezi vnitřní zdroje patří tzv. odolnost (resiliency), která se dá vysvětlit jako
přizpůsobení se jedince i přes náročnou výzvu či ohrožení.100 Nebo se užívá ve stejné
souvislosti pojem nezdolnost (v pojetí resilience), která se dá popsat jako osobní
charakteristika typu „nedat se a bojovat s těžkostí“101, může se označovat i jako
schopnost rychle se vzpamatovat, příp. nezlomnost. Nezdolnost (v pojetí hardiness) se
dá ztotožnit s pojmem „osobní tvrdost“102, ke které řadíme dojem osoby, že je schopna
řídit a kontrolovat dění kolem sebe, míru ztotožnění s tím, co dělá, a chápání těžkých
situací jako výzev.
K vnitřním zdrojům zvládání zátěže dle Čápa a Mareše dále patří tzv. vnímaná osobní
zdatnost, kdy jedinec sám racionálně posuzuje, zda má schopnosti k vykonání nebo
dosažení cíle. Další složkou je optimismus, kdy osoba očekává, že výsledek situace, ve
které se nachází, bude kladný. Dalším protektivním faktorem je i smysl pro humor a
víra. Výzkumy dokázaly, že lidé, kteří mají nějaké náboženské přesvědčení, jsou
zdravější, spokojenější se životem, šťastnější, vidí svět jako prostor, kde i oni mají své
smysluplné místo, a když se dostanou do těžké situace, ostatní z komunity je podpoří.
Lépe se tak s těžkostmi vyrovnávají.
Zajímavostí je Křivohlavým citovaná studie Rodina a Langera, která pracovala se
dvěma skupinami seniorů pozorovaných několik měsíců. Obě skupiny dostaly do
99
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užívání stejný prostor a zahrádku, ale jedna si uspořádání prostoru i denních aktivit
volila sama a ta druhá měla náplň dne určovanou vedením. Výzkum prokázal, že senioři
z první skupiny byli aktivnější a celkově zdravější, jejich úmrtnost byla významně nižší
oproti seniorům z druhé skupiny, jejichž psychický stav se za dobu pozorování velmi
zhoršil. Výzkum dokázal, že „míra svobody a odpovědnosti je přímo úměrná
zdravotnímu stavu“103 Křivohlavý zde zmiňuje i prospěšnost možnosti svobodně se
rozhodovat.
K nejdůležitějším vnějším faktorům patří sociální opora. „Sociální oporou v širším
slova smyslu se rozumí pomoc, která je poskytována druhými lidmi člověku, který se
nachází v zátěžové situaci. Obecně jde o činnost, která člověku v tísni jeho zátěžovou
situaci určitým způsobem ulehčuje.“104
Podle Křivohlavého se v psychologii objevují její čtyři druhy.
Instrumentální opora, u které se poskytovatel opory rozhodne postiženému pomoci tím,
že mu poskytne potřebnou věc. Například finanční obnos, nutný materiál, vyřízení
nezbytných záležitostí, které si daný člověk sám neobstará. Dále informační opora,
která spočívá v poskytnutí informace člověku v nouzi. Může se jednat například o radu,
kterou postižený získá od člověka, který se ocitl v podobné situaci, nebo od
profesionála. Důležitou roli zde hraje naslouchání postiženému. Emocionální opora, kdy
je člověku jeho okolím projevována laskavost, náklonnost, je uklidňován, je mu
dodávána potřebná naděje. Hodnotící opora je vyjádřena tím, že se s člověkem jedná
s respektem, je posilováno jeho sebehodnocení, je povzbuzován v naději.
Křivohlavý se zmiňuje o teorii podpůrných sociálních vztahů. Jde v podstatě o to, že
člověku z krizové situace pomáhají lidé, kterým důvěřuje, že mu pomohou, kterým je
ochoten se svěřit do jejich rukou a s kterými zřídka vstupuje do konfliktu. Významnou
roli zde může hrát život v manželství, kdy se manželé navzájem podporují a mají mezi
sebou dobré vztahy. V momentě, kdy dojde k tomu, že jeden z nich onemocní, nebo ho
čeká lékařský zákrok s následnou rekonvalescencí, postižený bude lépe zvládat těžkosti
spojené s touto situací a jeho rychlost „uzdravení se“ bude vyšší než u lidí bez tohoto
typu opory.
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Dle tohoto autora sociální opora prakticky znamená, že budeme-li budovat kladné
vztahy v naší sociální síti (větší skupina lidí kolem nás), bude tak kladně ovlivněn náš
psychický i fyzický stav v běžném životě, tedy i jeho kvalita. Příznivý vliv tedy mají
dobré vztahy v užší i širší rodině (jak v dětství, tak dospívání a období zralosti), dobré
vztahy v manželství, dobré vztahy s přáteli, živé přátelství s lidmi v zájmových klubech
a náboženských skupinách.

3.6.6 Copingové strategie u učitelů
Průzkumy dokazují, že učitelé si nechtějí přiznat, že trpí syndromem vyhoření. Neradi
zmiňují své obtíže a problémy, ať už se zdravím nebo s výukou. Dle Švamberk
Šauerové se domnívají, že by jako tím jako profesionálové selhali. Ti, kteří si naopak
vážnost situace připustí, umí na situaci lépe reagovat. Snaží se hledat copingové
strategie, které jim umožní si duševní i tělesné zdraví uchovat.
Autorka zmiňuje svůj výzkum syndromu vyhoření a copingových strategií učitelů.
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Z něj se dozvídáme, že učitelé volí nejčastěji jako formu odbourání stresu četbu, pak
kreativní aktivity (ruční práce), dále se umístily různé druhy cvičení a čas trávený
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s rodinou. Švamberk Šauerová ale vyhodnocuje, že se v kontextu se zkoumáním
subjektivně pociťovaných příznaků syndromu vyhoření

jeví některé strategie jako

neúčinné. Nejvíce účinný v prevenci syndromu vyhoření je pohyb (nejvíce účinné jsou
outdoorové aktivity), nejčastěji zmiňovaná četba patří mezi neefektivní strategii.

3.7 Alkohol
Tato kapitola má představit, co to alkohol je, jaké jsou jeho účinky a jak poznáme, že je
zneužíván. Dále uvedu, jak je na tom ČR ve spotřebě alkoholu.
Alkohol je dle Nešpora jednoduchá chemická látka se snadným pronikáním k různým
orgánům, včetně mozku. Obsah alkoholu je v různých alkoholických nápojích různý.
Pivo obsahuje 2 % a více alkoholu, destiláty se pohybují v hodnotách od 15 % do
běžných 40 – 50 % alkoholu (Absinth i 70 %). Důležitá pro uživatele není jen
koncentrace alkoholu, ale i jeho množství. Dva decilitry vína mají téměř srovnatelný
obsah alkoholu jako jedno dvanácti stupňové pivo či jeden „velký panák“. Také cituje
Světovou zdravotnickou organizaci, která stanovuje bezpečnou dávku alkoholu na 20 g
100% lihu za den, v praxi to odpovídá půl litru piva nebo dvěma decilitrům vína.106
Alkohol patří mezi drogy. Nešpor jej řadí spolu s marihuanou a tabákem k tzv.
průchozím drogám, skrz které lidé prochází k dalším, nebezpečnějším látkám. Každá
droga má jiný účinek. Dle Nešpora uvedu akutní intoxikaci (přechodný stav po
aplikaci alkoholu, který je zodpovědný za poruchy vědomí, vnímání, poznávání,
emotivity či fyziologických funkcí, nezpůsobuje trvalejší problémy), škodlivé užívání
(zneužívání=abúzus, dochází k poškození zdraví tělesného nebo duševního, příp. oboje),
syndrom závislosti (užívání má přednost před čímkoli jiným, znakem je touha po látce,
uživatel látku užívá, ačkoli je si vědom rizik a následků) a odvykací stav („absťák“,
abstinenční syndrom, který způsobí vysazení vysokých dávek užívané látky).
Dle Nešpora u alkoholu za varovné brzké signály považujeme alkohol v dechu (někdy
se může maskovat bonbony), zarudlé oči, zhoršenou pohybovou souhru, bolesti hlavy
v kocovině, nejistou chůzi, ospalost, nezřetelnou výslovnost, oslabení zábran a slovní
nebo fyzickou agresi. Známkami dlouhodobého pití jsou okénka (nepamatuje si, co
dělal pod vlivem), třes (i bez požití alkoholu), zvyšování odolnosti vůči alkoholu,
ospalost, samotářské pití, hltavé pití, ztráta nepijících přátel, užívání alkoholu
106
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k uklidnění, snížená schopnost ovládat a zastavit pití, úrazy, pády, nemoci jater, trávení,
vyšší krevní tlak a pití při nevhodných příležitostech. 107
EU je regionem s největší spotřebou alkoholu na světě, byť je spotřeba na jednu osobu
stanovena na 11 l alkoholu, je nižší než při měření spotřeby v 70. letech (15 l).108 Stejný
zdroj také uvádí, že nejvíce se v Evropě spotřebuje piva (44 %), pak vína (34 %) a pak
destilátů (23 %). Severští a středoevropští občané konzumují spíše pivo, jihoevropští
zase víno. Většina dotázaných pije alkohol v míře 20 g u žen a 40 g u mužů za den, asi
15 % dospělých pije nad tuto míru.
Národní výzkum pro spotřebu tabáku a alkoholu v dospělé populaci České republiky
uvádí, že spotřeba alkoholu je v ČR na vysoké úrovni. Alkohol je dle tohoto výzkumu
celosvětově příčinou necelých 4 % všech úmrtí. Zde se také dozvíme, že alkohol pije
pravidelně nebo velmi často 13,8 % dospělých Čechů, přičemž 7 % z nich jsou
problémoví pijáci (tato skupina obsahuje i osoby závislé na alkoholu). Celoživotní
abstinenci uvádí necelá 4 % dospělých. Spotřeba čistého alkoholu v ČR je na 8,2 l za
rok. Nadměrně užívá alkohol 20 % českých mužů a 5 % českých žen. Užívání alkoholu
je spojeno s kouřením tabáku, zdravotní rizika se tak kumulují. Výzkum potvrdil, že
více problémových pijanů je ve skupině osob s nižším vzděláním, nízký
socioekonomický status má vliv na škodlivé pití (je častější).109
Z dlouhodobého hlediska můžeme říci, že Češi pijí nejčastěji pivo a pak víno. Z grafu
ČSÚ vyplývá, že se spotřeba alkoholu v posledních dvaceti letech snížila. Ministerstvo
zdravotnictví ale stav spotřeby alkoholu v ČR hodnotí jako „…dlouhodobě stagnující,
z čehož vyplývá, že opatření směřující k omezování škodlivého pití v dospělé populaci
nejsou dostatečně účinná a je potřeba na nich dále pracovat.“110
Ke spotřebě alkoholu uvedu ještě několik slov ředitele odboru statistiky zemědělství,
lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiřího Hrbka: „Od poválečných let spotřeba
alkoholických nápojů stoupala až do roku 2005, strměji v 50. a 60. letech.
Tato tendence se zastavila v roce 2011. Spotřeba vína rostla až do roku 2012,
107
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v současné době je 19,5 l/obyv. Spotřeba piva klesla z maxima 163,5 l/obyv. v roce 2005
na 147,0 l/obyv. v loňském (pozn. rozuměj v roce 2014) roce.“111

112

Na laickou veřejností hojně využívané Wikipedii najdeme seznam zemí podle spotřeby
čistého alkoholu na osobu, zprávu na toto téma sestavila roku 2013 Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se umístila z uvedených 34
zemí na 6. místě se spotřebou 11,5 l /osobu, údaj se vztahuje k roku 2011.113 Zde se také
dozvíme, že spotřeba piva ze všech států světa je nejvyšší v Palau, ČR stojí na 2. místě
se spotřebou 8,51 l na osobu.
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3.7.1 Alkohol u učitelů
Tato kapitola se pokusí objasnit, jaký vztah mají učitelé k užívání alkoholu. Zmínek
v odborné literatuře o tomto jednání je více ze stran žáků, včetně rozsáhlých
preventivních programů. V případě učitelů je informací výrazně méně.
Dle Čapka se stává, že učitelé alkohol požívají v pracovní době. Považuje to za
neomluvitelné jednání. Někteří učitelé dle něj zapáchají alkoholem buďto po flámu,
anebo potom, co užili alkohol v ústranní před začátkem hodiny. „Je naivní myslet si, že
děti nevědí, o co jde, nebo si ničeho nevšimnou. Pro zaměstnance školy, kteří pijí při
vykonávaní jakýkoliv činností s dětmi, nemám jinou radu než okamžitý odchod ze
zaměstnání a oboru.“114
Ladislav Csémy z pražského psychiatrického centra se přiklání k názoru, že pití učitelů
během pracovní doby není nic nového. Jako hlavní příčinu učitelského pití určuje stres
při vyučování. Cit. Csémyho vyjádření pro MF Dnes: „Osmáci či deváťáci učitelům
dokonce nadávají. Pro pedagogy je to obrovská psychická zátěž.“115 Téže zdroj cituje
názor jednoho pětatřicetiletého pedagoga: „Kolegové to berou na otočku. Z hodiny jdou
přímo ke skříňce, kopnou do sebe panáka a cucajíce hašlerku odcházejí učit další děti.
Jestli si někdo myslí, že o ‚konspirativním pití‘ ve sborovně děti nevědí, tak je vedle.“116
Csémy k tomu dodává, že při pohovorech s učiteli naráželi na to, že se po učitelích
chce, aby vychovávali děti, ale oni jsou rádi, že den vůbec přežijí a vyjdou s penězi.
Dle doktora Mlčocha ze serveru alkoholik.cz mezi profese disponované ke konzumaci
alkoholu jsou lékaři v nemocnicích, kteří jsou vystaveni jako vysokému pracovnímu
nasazení, tak tlaku ze strany nepříjemných pacientů a dalších rodinných příslušníků,
darem z vděčnosti bývá pak láhev alkoholu. Další takovou profesí je učitel. Ten pije
v případě, že ho žáci nerespektují, či má úzkosti nebo potíže s rodiči či vedením školy.
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Dále uvedeme ještě číšníka, který pracuje v prostředí plném alkoholu. Rizikovým
povoláním jsou pak ochutnávači alkoholických nápojů.117
V učebnici sociální pedagogiky se dočteme o tom, že žáci při mapování okolností
rizikového chování žáků označili učitele za osobu, u níž byli opakovaně svědky pití
alkoholu (23% dotázaných žáků 7. - 9. tříd ZŠ). Výzkum ale nepotvrzuje tento fakt jako
plošný problém všech základních škol, spíše jako konkrétní selhání pedagogů, kteří
nezvládli svou výchovnou roli.118
Čecha, který zkoumal postoje učitelů základní školy, k názorům učitelů na alkohol
dodává, že učitelé mají k alkoholu neutrální až odmítavý postoj. Jsou si vědomi toho, že
alkohol cestu k získání přátel neusnadní a že jeho užívání spíše způsobí potíže
v mezilidských vztazích. K dostupnosti alkoholu se učitelé také staví nevyhraněně,
užití malého množství alkoholu přisuzují spíše léčebné účinky. Konzumaci jednoho
piva denně už považují za drogovou závislost.Cit.: „Z celkového hlediska lze chápat, že
učitelé vnímají alkohol jako běžnou součást života, ale v zásadě se neztotožňují s
pravidelnou konzumací alkoholu (byť v malém množství), spíše s příležitostnou
konzumací (při oslavách, po jídle, částečně z preventivně-zdravotního hlediska).“119
Řehulka s Řehulkovou zmiňují alkohol jako jednu z učitelských technik zvládání stresu.
Uvádějí, že v jejich měřeních přes 20 % (20 % r. 1992, 26% r. 2002) učitelek užívá
alkohol jako prostředek odbourání stresu.120 Pozitivní na jejich zkoumání ale je, že
většina dotázaných používá jiné strategie, především ty zdraví prospěšné – odpočinek,
sociální oporu a svoje koníčky.
Valová ve své diplomové práci, která se zabývala životním stylem začínajících učitelů,
zjistila, že 80 % zkoumaných učitelů pije příležitostně alkohol, 13 % z nich alespoň
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dvakrát týdně. Tato autorka zde cituje i výzkum Jansy a Kováře z roku 2010, která
potvrdila, že učitelé jsou spíše příležitostnými uživateli alkoholických nápojů.121

3.8 Sebeobraz a sebevědomí
Tato kapitola mluví o lásce k sobě a sebevědomí. Snaží se najít odpověď na to, zda
práce a názor okolí ovlivňuje náš vztah k sobě samému.
Sami k sobě máme citový vztah. Říčan zmiňuje pojem „láska k sobě“, která není
pojímána jako sobectví nebo zhlížení se v sobě samém. A také cituje Fromma : „Láska
k sobě znamená sympatii a důvěru k vlastní bytosti, k tomu, co z ní vychází, k jejím
impulsům a citovým hnutím. Zahrnuje také úctu a respekt k sobě, veliké „Ano“ k vlastní
existenci.“122
Obraz sebe se vytváří v dospívání, kdy se mladý člověk snaží definovat sebe samého,
svou identitu, ale i sebe jako součást skupiny s cíli, s kterými se může ztotožňovat.
Sebepojetí se v tomto období dá vyjádřit Eriksonovou větou: Jsem to, čemu věřím.123
V dospělosti naše sebepojetí utváří dvě věci – láska a práce. Horlivost a hněv
dospívajícího se v období dospělosti přetaví do odhodlanosti, dospělý sám sebe vidí
realističtěji, je k sobě laskavější a tolerantnější. Říčan uvádí shrnutí této fáze ve větě:
Jsem to, co miluji.
Se zaměstnáním souvisí předchozí kapitola týkající se prestiže. „Jsou ovšem také lidé,
kteří dospělosti v tomto smyslu vůbec nedosáhnou. Jejich pseudodospělostí je
psychologická

stagnace.

Skutečnou

intimitu

lásky

nahrazují

pseudointimitou

„vyžívání“, tvořivou práci honbou za majetkem a prestiží nebo čekáním na penzi.“124
Učitele můžeme v tomto významu vnímat jako osoby, které se tedy za majetkem a
penězi nehoní, byť je finanční nedostatek netěší.
Dle Urbanovské a Škobrtala je sebevědomí podstatným regulačním prvkem psychiky a
vytváří jeden ze základních předpokladů úspěšnosti člověka. Míra sebevědomí je u
každého jiná. Záleží na tom, nakolik si věří (jak velká je ho sebedůvěra) a jak vysoké si
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dává cíle.125 Také uvádí, že své sebevědomí budujeme na základě našich sociálních
vztahů a reflexi toho, jak jsme viděni druhými lidmi, nazývá ho sociálním já.126 Okolí
má tedy vliv na naše sebevědomí. A míra sebevědomí má vliv na psychiku i výkon
člověka.
Předchozími řádky jsem chtěla říct, že v dospělosti náš sebeobraz tvoří láska a práce.
Když jeden z těchto dvou pilířů chybí, nebo je narušen, ovlivní to náš názor na nás
samé. Na psychiku člověka má vliv i jeho okolí, které mu poskytuje informace o něm
samém, a tím prakticky ovlivňuje jeho sebevědomí.
Tato teorie ve mně vyvolává otázku, do jaké míry vnímání učitelského povolání
společností ovlivňuje učitelovo sebepojetí. Jaký vliv má názor veřejnosti, vedení,
rodičů, žáků a kolegů na něj samotného jako profesionála? Ovlivní ho např. negativní
názory rodičů ve vnímání sebe sama jako člověka?

3.9 Postavení učitele ve společnosti
Tato kapitola poodhaluje, jaké názory na učitelské povolání panují v naší společnosti.
Pod pojem učitel z hlediska postavení pedagogických pracovníků můžeme zařadit
učitele mnoha stupňů. Patří se předškolní, učitelé základních škol, středoškolští a
vysokoškolští učitelé. Ve středu zájmu z hlediska postavení ve společnosti jsou učitelé
základních a středních škol.
Můžeme říci, že postavení učitelů je přímo úměrné jejich působení ve školském
systému. Mají za úkol podílet se na socializaci dětí a mládeže, které začleňují do kultury
a připravují na budoucí povolání. Společností jsou hodnoceni také proto, že jejich vliv
se promítá do života mnohých lidí v několika životních fázích. Lidé se s nimi potkávají
v dětství a mládí, pak jako rodiče školáků a studentů. Učitel neovlivňuje jenom žáka, ale
i jeho nejbližší sociální okolí. A to dlouhodobě. Cit. „Výchova a vzdělávání se totiž
netýkají jen žáků, kterým jsou bezprostředně určeny, ale i jejich sociálního okolí.
Nejužší societa spojuje se školní socializací svá očekávání, aspirace, iluzorní představy,
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ale i různé obavy. Působení profesionálních vychovatelů a vzdělavatelů je přitom
pravidelné, dlouhodobé a má v mnohém systematický ráz.“127
Co se týká společenského hodnocení této profese, je odborníky i veřejností vnímána
jako složitá a odborně náročná. Havlík a Koťa uvádí, že jsou učitelé „začleňování mezi
„řídící třídu“ a kvalifikované duševní pracovníky.“128 Dále zde autoři zmiňují, že
složitost této práce souvisí s její vysokou psychickou náročností, značnou domácí
přípravou, očekáváním trvale vysokého výkonu, plným nasazením, pozorností a
značnou sebekontrolou. Dále učitelé dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví a životů
dětí a mládeže.

3.9.1 Prestiž učitelů
Často se mluví o ztrátě prestiže učitelského povolání.
Prestiž můžeme definovat jako významnost postavení někoho, něčeho, vážnost,
důstojnost, věhlas, vliv, sociologicky se jedná o ukazatele vyššího nebo nižšího
postavení, ovlivněného hodnotami daného společenského systému.129
Postavení učitelů jakožto profesní skupiny je dle Průchy českou společností označeno
jako vysoce prestižní, vážené. Učitelé ale hodnotí svou profesi spíše skepticky. Dle něj
je to také proto, že v osobním kontaktu čelí učitelé velmi často otevřenému nebo
skrytému despektu. „Muž – učitel se k této profesi přiznává poněkud ostýchavě až
provinile a zpravidla bývá politován ve vztahu k finančnímu ocenění. Žena – učitelka
mívá potřebu preventivně upozornit, že navzdory profesi je docela normální.“130 Cituje
také sociologa Havlíka, který toto nízké sebehodnocení vysvětluje. Jako důvody uvádí
nízké platové hodnocení učitelů, především ve srovnání s ostatními povoláními, které
jsou podmíněny studiem VŠ, zdánlivě snazší studium učitelství, vysoký stupeň
feminizace učitelstva, osobní zkušenosti z kontaktů mezi učiteli a rodiči a fakt, že
neexistují objektivní kritéria pro posuzování efektů práce učitele. Navíc učitelskému
sebevědomí nepřispívá ani nekvalifikovaná hodnocení z vnějšího prostředí (úředníků,
rodičů a masmédií).
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Podlahová k tomuto říká „…možná mají (učitelé) pocit nespokojenosti s prestiží vlastní
osobní pozice a vztahují toto hodnocení na celou socioprofesní skupinu „učitelé“, pocit
úřední podřízenosti (až nesvéprávnosti), který přetrvává z nedávného období,
nedokonalou zpětnou vazbou z hlediska celkového efektu vlastní práce, malou možnost
kariérového postupu v zaměstnání.“131
Havlík a Koťa zmiňují, že ztráta prestiže učitelského povolání je mýtem, pouhou
legendou. Uvádějí, že jsou to pouze domněnky a dohady veřejnosti, které se nezakládají
na pravdě. Rozdělují vnímání prestiže na dva přístupy – prestiž učitelů ze strany
ostatních profesí a prestiž učitelů hodnocená samotnými školskými pracovníky. Ti se
vidí dlouhodobě daleko níže, než jak je hodnotí okolí. Důvodem vlastního podceňování
má být povaha intelektuální práce, u které se nedá jednoznačně prokázat, nakolik je
efektivní, učitelův výkon se totiž nedá objektivně změřit. Tato pochybnost ale údajně
provází všechny profese založené na intelektuální činnost.
Titíž autoři zmiňují také to, že je v českém prostředí mícháno hodnocení prestiže
s platovým ohodnocením. Argumentují tak, že profese, které jsou velmi dobře placené,
zpravidla nestojí na předních příčkách v hodnocení prestiže. Uznávají ale, že profese
mezinárodně klasifikované jako intelektuálně náročné mají až několikanásobné platy
vzhledem k průměrnému příjmu obyvatel.132 V měřeních prestiže koncem 20. století se
nejvýše umisťují lékaři, učitelé a vědci. Cit.: „Poměrně stálé postavení má i učitelství:
pedagogičtí pracovníci vysokých, středních a základních škol nacházejí v prestižních
škálách své místo zpravidla v první třetině změřených stupnic.“133

3.9.2 Některé problémy současného učitelství
Jako každá profese i učitelství má své slabé stránky. Tou nejznámější je výše (tedy spíše
níže) učitelských platů, feminizace školství, odchody učitelů ze školství, odklon
absolventů od učitelské profese a jejich nástup jinam, stáří učitelstva a nekvalifikovaní
učitelé.
Havlík a Koťa uvádí, že se plat českého učitele pohybuje ve výši průměrného platu. Po
roce 1989 se plat českých učitelů, jako jediných v Evropě, dostal pod úroveň
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průměrného výdělku. Porevoluční vlády si stanovily jako prioritu rozvoj oblasti péče o
vzdělání. Jak to dopadlo? Cit. autory: „V období transformace (rozuměj po r. 1989) byl
důraz na ekonomické vztahy silně prolongován, resorty školství a kultury byly pojímány
spíše jako okrajové a ornamentální. Vztah k povznesení vzdělanostní úrovně národního
společenství zůstal záležitostí prázdných slibů a proklamací politických stran, po nichž
nenásledovaly praktické kroky a vykazatelné změny. A to je situace, v níž nejen učitelé,
ale i ostatní skupiny obyvatel disponující „kulturním“ či „vzdělanostním kapitálem“
cítí, že se jen obtížně mohou identifikovat s pozicemi, které jim společnost
v transformačních procesech přisuzuje.“134
Učitelský plat je tak po desetiletí podhodnocován. Za tento stav ale nesou svůj díl
zodpovědnosti i sami učitelé. V boji za lepší platové podmínky jsou totiž jako profesní
skupina špatně organizovaní a nesoudržní.
Co se týká feminizace, je obecně známo, že povolání, do kterých začaly v průběhu 20.
století nastupovat ženy, byla postupem času v žebříčcích prestiže posouvána směrem
dolů. Proč muži nechtějí učit? V odpovědi na tuto otázku se můžeme pouze domnívat,
že jejich rozhodnutí ovlivňuje výše platu a míra prestiže tohoto povolání. Dalším faktem
je, že sami ředitelé škol hodnotí učitele – muže, minimálně finančně, výše, než učitelky
– ženy. Stále tak přetrvávají, a to nejen ve školství, předsudky vůči ženám a jejich
profesnímu uplatnění.
K odchodům učitelů ze školství Havlík a Koťa zmiňují, že je to výsledek špatné politiky
státu i jednotlivých regionů. Je potvrzeno, že se učitelé mohou uplatnit v jiných
profesích a za lepší plat. Tento fakt také zůstává nejčastějším argumentem
odcházejících. Tito autoři si kladou otázku, zda odůvodňování si odchodu nízkým
platem nebude jen „zastírací taktikou“. Cit.: „Poukazy na slabé finanční ohodnocení
mohou být současně náhražkou za přiznání vlastní lidské nezralosti, která je vystavena
přímé konfrontaci s každodenní výchovnou realitou. Lidé neradi veřejně přiznávají
vlastní selhání, neschopnost zvládnout složité nároky, porážku vlastních iluzí a
následnou rezignaci.“135 Sociologové uvádí, že „řeč peněz“ v rétorice pronášejících
značí spíše zhroucení jejich vnitřního hodnotového světa.
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Výzkumy prokázaly, že rozhodnutí absolventů nenastoupit do školství je spojeno se
ztrátou motivace již ve třetím ročníku studia. Autoři se domnívají, že za to může styl
výuky a realizace praxí na fakultách, které studenty připraví o iluze a entuziasmus.
Studenty prý spíše demotivují.

3.10 Syndrom vyhoření
Tato kapitola se snaží objasnit, co to je syndrom vyhoření, koho postihuje a jaké
subjektivní a objektivní příznaky můžeme u člověka, který jím trpí, pozorovat.
Pokud se člověk se stresorem a reakcemi svého těla, které vyvolává, nevypořádá již v
počátku, může svůj organismus dostat do stavu vyčerpání. Hennig a Keller zmiňují
škodlivý distres, kdy organismus nezvládá obnovovat rovnováhu mezi napětím a
uvolněním, a který může vést k somatickým a psychickým potížím. K učitelskému
stresu se vyjadřují takto: „Chronickým stresem trpí především lidé vystavení trvalé
zátěži v sociálně-emocionální oblasti. Lékařská klasifikace nemocí z povolání a
psychologie práce počítá učitele ke skupinám osob zvláště zatíženým stresem. Jejich
problémy mohou stres vystupňovat do té míry, že se objeví syndrom vyhoření.“136
Syndromem vyhoření jsou nejvíce ohrožení lidé, kteří pracují s jinými lidmi. Pešek a
Praško uvádějí, že syndromem vyhoření jsou ohroženi nejvíce lidé, kteří jsou schopní,
ambiciózní a zodpovědní. Patří mezi ně lékaři, zdravotní sestry, psychologové a
psychoterapeuti, duchovní, sociální pracovníci, učitelé, pracovníci pošt, dispečeři
záchranné služby, policisté v přímém výkonu služby, kriminalisté, právníci, pracovníci
věznic a úředníci v bankách a na úřadech. 137
Křivohlavý syndrom vyhoření přirovnává k fyziologické oblasti, kdy se někdo snaží
zvednout břemeno nad své síly tak usilovně, že si poškodí páteř, nebo že se pokouší o
nějaký extrémní fyzický výkon a úplně se vyčerpá nebo zhroutí. Dále připodobňuje
tento jev okamžiku, kdy v kamnech dohoří poslední poleno a zhasnou všechny jiskry.138
Cituje zde také definici syndromu vyhoření od Pinesové a Aronsona: „Vyhoření je
formálně definováno a subjektivně prožíváno jako stav fyzického, citového
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(emocionálního) a duševního(mentálního) vyčerpání, způsobeného dlouhodobým
pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Tato emocionální
náročnost je nejčastěji způsobena spojením velkého očekávání s chronickými situačními
stresy.“139 Dále ukazuje obecně na příznaky: „Vyhoření je doprovázeno celým souborem
příznaků. Patří mezi ně tělesné oslabení, pocity bezmoci a beznaděje, ztráty iluzí a
rozvoj negativních postojů k práci, k lidem v zaměstnání i v životě jako celku. Ve své
extrémní podobě vyhoření představuje hraniční bod. Dostane-li se člověk za něj, jeho
schopnost zvládat požadavky, které na něho prostředí klade (jeho adaptibilita), je
podstatně snížena.“140 Dále Křivohlavý zmiňuje, že do nejtěžších forem syndromu
vyhoření upadají lidé, kteří byli na začátku kariéry nejnadšenější a kteří byli vysoce
motivováni, především tím, že očekávali, že jim jejich práce dá smysl života. Týká se to
hlavně těch, kteří svou práci vnímají jako poslání, myslí si, že k vykonávání této práce
je volá vyšší moc, vyšší zájem. V momentě, kdy přijdou na to, že na splnění
předsevzatých úkolů nestačí, že už nemají energii, že nemají co víc poskytnout, mají
pocit, že selhali, že jejich život tak ztratil svůj účel a tedy i smysl. V podstatě jim
selhala představa, že by jim práce pomohla najít odpověď na hluboké existenciální
otázky pídící se po tom, proč a pro co by měl člověk vlastně žít.
Příznaky vyhoření bychom mohli rozdělit na subjektivní a objektivní.
Dle Křivohlavého subjektivně člověk vnímá velkou únavu, hůře se sebehodnotí, má
pocit, že jako profesionál selhává, není dost kompetentní, špatně se koncentruje, je
podrážděný a negativistický. Vyhořelý má pocit, že nemá hodnotu jako člověk, že nemá
na nic sílu ani chuť se do něčeho pouštět. Chybí mu zaujetí i nadšení, nemůže se pro nic
rozhodnout. Sám se sebou si neví rady, nedokáže vyřešit problémy, které ho trápí, a
všechno ho zatěžuje. Má pocit, že přišel o všechny plány a iluze, žije v napětí, i když
nic nedělá.
Objektivně se dá na takovém člověku pozorovat několik měsíců snížená celková
výkonnost, které si všimnou jak kolegové, tak rodina, i ti, kterým má tento člověk
poskytnout nějakou službu, v našem případě žáci. Jak intenzivní tyto příznaky budou,
bude záležet na osobnosti postiženého člověka a na povaze činnosti, a způsobu, jakým ji
vykonává. Mezi ohrožené lidi patří ti nadšení, u kterých vnitřní zanícení ochablo, ti,
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kteří na sebe kladou vysoké požadavky, ti, kteří pracují nad možnosti své kapacity, lidé
původně

velmi

tvořiví,

nejvýkonnější

a

nejproduktivnější,

nejodpovědnější,

nejpečlivější a nejpřesnější. Dále sem patří workoholici, pro které je práce drogou, lidé,
kteří neúspěch vnímají jako osobní prohru, kteří neumí nebo nechtějí přiměřeně
odpočívat a regenerovat energii a lidé žijící dlouhodobě v mezilidských konfliktech.141

3.10.1 Syndrom vyhoření u učitelů
Tato kapitola shrnuje, jak jsou na tom učitelé se syndromem vyhoření. Jaké skupiny
učitelů postihuje, jak se projevuje a co může být důvodem pro jeho vypuknutí.
Paulík chápe vyhoření jako „negativní důsledek chronického emocionálního přetěžování
v profesích zabývajícími se lidmi, které jsou typické častými bezprostředními,
emocionálně exponovanými interpersonálními kontakty“142.Zde také uvádí, že syndrom
vyhoření tvoří především tři složky. Tzv. emocionální exhausce, depersonalizace a pocit
nedostatečné osobní výkonnosti. A že se týká učitelů, kteří jsou na začátku pro práci
zapálení, kladou na sebe vysoké nároky, touží po úspěchu, kteří mají tendence nižší
výkony přisuzovat svým osobních charakteristikám a bojí se negativního hodnocení
provedené práce. Pak začnou uvažovat nad tím, jaký je poměr mezi vynaloženým úsilím
a získanou odměnou, přičemž toto srovnávají i s ostatními profesemi, aby nakonec došli
do poslední fáze, která se vyznačuje emocionálním vyčerpáním, ztrátou zájmu o profesi,
odosobněným vtahem k žákům, pocitem vlastního neúspěchu, který vede ke ztrátě
sebeúcty a ztrátě vidění smysluplnosti ve vlastní práci.143
Pro konečnou fázi je podle Kebzy a Šolcové typické, že člověk pochybuje o své práci,
ale že pochybuje i sám o sobě, o smyslu své vlastní existence. Dostavují se deprese,
existenciální frustrace a neschopnost uvěřit v důležitost, pravdivost a užitečnost všeho,
co člověk dělá. Běžnou reakcí na tento stav spolu s vyčerpáním je zpřetrhání všech pout
s dosavadním, převážně profesním, životem, které má člověku pomoci zbavit se
špatných zkušeností z minulosti.144
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Syndrom vyhoření se netýká jen starších učitelů v pozdější životní i profesní fázi, jak se
mnozí domnívají, ve velké míře postihuje právě mladé a začínající učitele. Cit.:
„ukázalo se však, že vyhořením jsou ohroženi učitelé ve všech etapách svého profesního
života, a to včetně noviců v profesi“.145 Začátečníci jsou navíc mimo obvyklé učitelské
stresory zatížení časem, který musí věnovat přípravě, nedostatkem sebedůvěry a
sebeúcty, který vyplývá ze strachu z neúspěchu a z přeceňování neúspěchů ve
vyučování, stanovováním si nerealistických cílů, učí se vyrovnávat s multiplicitními
úkoly mimo vlastní výuku, mají nedostatečný přístup ke zdrojům a informacím a dále je
zatěžují navíc ještě faktory spojené s touto životní fází.146
Paulík dále zmiňuje, že některé skupiny učitelů jsou ohroženy syndromem vyhoření
více než jiné. U učitelů základních škol se sice neprokázala vyšší úroveň vyhoření než
v jiných pomáhajících profesích, ale výzkum J. Daniela odhalil, že mají díky nejnižšímu
faktoru osobní výkonnosti a úspěšnosti ze všech zkoumaných skupin (lékaři,
zdravotnický personál, sociální pracovníci) významný předpoklad k jeho vypuknutí.
Nejvíce ohroženou skupinou zde byly ženy, učitelky základních škol. Paulík tak
poukázal na to, že záleží i na typu školy, na které učitel učí. Dokonce zmiňuje vědce,
kteří druh školy považují za důležitější údaj ve vztahu k syndromu vyhoření než je věk,
délka praxe, pohlaví nebo rodinný stav. 147
Posouzení pracovní zátěže učitelů se jeví jako problematické i díky tomu, že pracují
v různě dlouhých úvazcích, mají různé povinnosti mimo vyučování, někteří pracují jen
v některých dnech aj.
Paulík se věnuje některým problematickým oblastem učitelského povolání. Cituje
výzkumy, které dokazují, že učitelé pracují více než běžných 42,5 hodin týdně.
Průměrně čeští učitelé pracují 45 hodin. Vyučování samotné tvoří pouze jednu třetinu
jejich práce, zbytek času se věnují přípravám na výuku, kontrolám žákovských prací a
dalším mimoškolním činnostem.
Tentýž autor zmiňuje, že další oblastí je sociální role učitele. Jedná se o názory a
očekávání veřejnosti, žáků, rodičů a ostatních pedagogů ve vztahu k učitelskému
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povolání. Velká část populace se domnívá, že se v chodu školy, povinnostech školy a
fungování jejích zaměstnanců díky vlastním zkušenostem velmi dobře vyzná. Ukazuje
se však, že jejich soudy jsou nepřesné, různí lidé se k tomuto vyjadřují rozdílně a
někteří uvažují naprosto nereálně. Například, že očekávají od učitele vzájemně
neslučitelné, například přísnost spojenou s tolerancí, důslednost s velkorysostí. Díky
těmto očekáváním vychází najevo, že učitelská role je vnímaná velmi nejednoznačně a
konfliktně. V důsledku může být tato pozice pro učitele obtěžující až stresující.

4

Výzkumná část

4.1 Popis metody
Pro výzkumnou část jsem si vybrala kvantitativní metodu dotazníku. Dotazníkové
otázky byly sestaveny na základě diskusí s učiteli ohledně věcí, situací a stavů, které
považovali za ztěžující práci, a také na základě osobní zkušenosti. Patří sem také zdroje,
které učitelé vnímají spíše nepříjemně. Mělo tedy jít o podněty, které narušují prožívání
subjektivní pohody v souvislosti s tímto povoláním. Dotazník zkoumá pouze některé
problematické okruhy práce učitele a byl dopředu vyzkoušen. Dotazníkem si ověřuji
stanovené předpoklady.

4.2 Zhodnocení funkčnosti
Dotazník jsem vyzkoušela na třech ženách, pedagožkách. Otázky hodnotily jako
položené srozumitelně, některé měly potřebu se mě doptávat, jestli musí využít všechno
místo vyhrazené pro odpověď, nebo zda stačí jednoslovná. Jedna kolegyně měla
výhrady k délce dotazníku, neboť jí přišel příliš dlouhý. Odpovídá však standardním
parametrům týkajících se náročnosti otázek, jejich uspořádání i dostatečné grafické
úpravy, včetně poskytnutí informace ohledně časové náročnosti (max. 15 min.).
Doporučená délka vyplňování dotazníků obecně by neměla přesáhnout 20 min. , jedna
tedy vyplňovala zhruba tuto dobu, ostatní dvě se pohybovaly kolem hodnoty 10 min.
Otázka č. 7 a 22 přišla kolegyním podobná. Otázkou č. 22 jsem doplnila č. 21 a to až po
konzultaci s vedoucím práce. Ten k dotazníku neměl jiných výhrad.
Zajímavě se rýsují některé odpovědi respondentek. Začínám si uvědomovat to, že
vyhodnocení dotazníků bude složitější. Zřejmě půjdou u některých otázek vytvářet
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tabulky, příp. grafy, u jiných ale bude potřeba jiné vyhodnocení, např. na základě
podobnosti, či blízkosti názorů.
Překvapuje mě, že se mi zřejmě některé z uvedených předpokladů nepotvrdí, protože
jsem vycházela především z osobní zkušenosti a z konzultací nad tématem práce
s kolegy. Obzvláště komplikovaně se jeví otázka č. 9, kdy (si) respondenti nechtějí
přiznat, že by stresovou situaci odlehčili, řešili tím, že poté požijí, byť minimální
množství, alkoholu. A přitom VÍM, příp. jsem VIDĚLA, že to dělají. Proti jejich
odpovědím svědčí i fakt, že závislostí na alkoholu jsou nejvíce ohroženy pomáhající
profese.

4.3

Předpoklady – Pocit pohody a zdraví učitele

P0)Učitelé zanedbávají pitný režim, dostatečnost stravování i vykonávání potřeby.
P1)Na zdraví učitele bude mít vliv zanedbávání pitného režimu, nedostatečného
stravování i (ne)vykonávání potřeby způsobené časovým presem v době výuky.
P2)Učitelé pro to, aby se udrželi zdraví, budou užívat více než jeden doplněk stravy.
P3)Aby se učitelé vyhnuli tomu, že za ně bude muset někdo suplovat, budou nemoci
přecházet.
P4)Hlučnost prostředí na pracovišti je bude nutit se ve svém volném čase věnovat
„tišším“ aktivitám.
P5)Učitelé budou používat různé (copingové) strategie k odbourání stresu.
P6)Učitelé budou užívat alkohol jako prostředek odbourání stresu.
P7)Učitelé budou pociťovat, že se kvůli své práci nedostatečně věnují svým zálibám,
rodině, kultuře, sobě samému.
P8)Face to face komunikace s rodiči žáků bude pro učitele významným stresujícím
faktorem ovlivňujícím jeho duševní pohodu i pojetí sebe samého jako člověka i
profesionála.
P9)Fakt, že mezi kolegy najde učitel někoho, komu důvěřuje a komu se může svěřit,
bude učiteli pomáhat překonávat denní těžkosti.
P10)Učitel vnímá dozory jako činnost, která ho profesně nerozvíjí a nedělá ji rád.
P11)Učitelům vadí, jaký mají společenský status.
P12)Učitelé se vlivem finančního podhodnocení své profese cítí znevýhodnění
v možnostech trávení své dovolené a v období odpočinku.
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P13)Finanční podhodnocení profese má negativní vliv na sebehodnocení a sebevědomí
učitele.
P14)Zvyšující se nároky na sebevzdělávání budou vnímat spíše negativně.
P15)Částečná neproplacenost celého období výjezdu ovlivňuje učitelovo rozhodování,
zda se ho zúčastní/realizuje.
P16)Materiální zabezpečení školy učitel považuje za faktor přispívající k jeho profesní
spokojenosti.
P17)Učitelé se snaží předcházet syndromu vyhoření.

4.4 Popis vzorku
Dotazník vyplňovalo celkem 58 pedagogických pracovníků z dvaceti pražských
státních základních škol. Někteří vyplňovali papírovou podobu dotazníku, ti také byli
pečlivější, někteří použili on-line formulář.

4.5 Vyhodnocení
P0)Učitelé zanedbávají pitný režim, dostatečné stravování i vykonávání potřeby.
Tento předpoklad rozvíjí otázky 1 - 3 dotazníku.
Dodržení pitného režimu
Graf č. 1 Pitný režim

Pitný režim

8/14%
23/40%

27/47%

méně jak 1 l
více jak 1 l ale méně
než 2 l
více jak 2 l
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Graf č. 1 nám ukazuje, že 47 % učitelů (27 respondentů) odpovědělo, že vypije více jak
1 l, ale méně jak 2 l tekutin denně. 40 % (23) učitelů vypije více jak 2 l tekutin a 14 %
(8) učitelů vypije méně jak 1 l tekutin denně. Celkově bychom mohli říci, že učitelé
pitný režim spíše nedodržují. Rozdíl v odpovědích ale není příliš výrazný (47% :
54%). Více než polovina učitelů se v tomto zdravotním ohledu chová tedy rizikově.
Jako důvody, proč učitelé nedodržují pitný režim, uvádělo 5 pedagogů přímo, že nemá
čas, objevovalo se i „zapomínám“, „obecně málo piju“ a „nemám pocit žízně“.
Dostatečnost v jídle v době výkonu povolání
Graf č. 2 Dostatečnost v jídle

Dostatečnost v jídle
4/7%

3/5%

jedenkrát
23/40%

dvakrát až třikrát
více jak třikrát

28/48%

nejím

Z grafu vyčteme, že 48% učitelů (28) jí v pracovní době dvakrát až třikrát, 40 % (23)
učitelů jí jedenkrát, 7 % (4) jí víc jak třikrát a 5 % učitelů (3) nejí během pracovní doby
vůbec. Dle obecně známých doporučení bychom měli přijímat potravu ve třech velkých
porcích a dvou menších, tedy pět porcí za den. V době výkonu povolání bychom měli
přijímat dvě až tři jídla. Tuto položku považuji za optimální co do dostatečnosti příjmu
potravy.
Celkově bychom mohli říci, že většina učitelů se stravuje optimálně a stíhá se najíst. Ti,
kteří nejedí dostatečně, uváděli tyto důvody: „nestíhám“, „práce“, „nestíhám si
připravit svačinu“, „nemám svačinu“, celkem 5 osob uvedlo „není čas a klid“. Z tohoto
bychom mohli usoudit, že menší část těch, co nejedí pravidelně, si za toto může sama,
protože si buď svačinu nekoupí, nebo si ji nepřipraví, větší část přímo pojmenovala
pocit časového presu a nedostatečného klidu na jídlo.
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Vykonávání potřeby
Graf č. 3 Vykonávání potřeby

Vykonávání potřeby
9/16%
ano
ne
48/83%

Z grafu můžeme vyčíst, že 83 % (48) učitelů stíhá potřebu vykonávat, 16% (9) z nich
potřebu vykonávat nestíhá. Celkově můžeme říct, že učitelé podle dotazníku vykonávat
potřebu stíhají. Pouze menšina komentáři uvedla, že „není čas“, objevila se i možnost
ano, „ale na poslední chvíli“.
Diskomfort z hlediska vykonávání potřeby pociťuje pouze menšina dotázaných. Jeden
pedagog do vyhodnocení této otázky nebyl zahrnut, protože mu zadání přišlo nejasné.
Na otázku „Stíháte v době výkonu povolání vykonávat potřebu?“ odpověděl totiž vtipně
„Jakou?“.
P0)Učitelé zanedbávají pitný režim, dostatečnost stravování i vykonávání potřeby.
První část předpokladu se potvrdila, učitelé zanedbávají pitný režim, druhá část
předpokladu se nepotvrdila, většina dotázaných se stravuje optimálně, třetí část
předpokladu se také nepotvrdila, většina učitelů stíhá vykonávat potřebu během výkonu
povolání. Předpoklad se jakožto celek tedy nepotvrdil.
P1)Na zdraví učitele bude mít vliv zanedbávání pitného režimu, nedostatečného
stravování i (ne)vykonávání potřeby způsobené časovým presem v době výuky.
Protože se nepotvrdil předpoklad P0, musíme P1 považovat také za nepotvrzený.
Většina dotázaných (52 %) ale uvedla, že se domnívá, že trpěla, nebo trpí, chorobou,
která měla, nebo mohla, mít příčinnou souvislost s výkonem jejich povolání.
Choroba spojená s výkonem povolání
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Graf č. 4 Choroba spojená s výkonem povolání

Choroba spojená s výkonem povolání

ano

28/48%
30/52%

ne

Jako doplňující informaci měli respondenti uvést, o jakou chorobu se jedná/jednalo.
Nejčastěji se objevovaly problémy s hlasivkami a bolestmi v krku (chrapot, ztráta
hlasu), jinak je zastoupení chorob velmi rozmanité. Učitelé uváděli nastuzenost,
chřipku, angínu, rýmu, bolesti očí (práce s PC, interaktivní tabulí, opravy prací), plané
neštovice, nepravá spála, astma bronchiale, bolesti hlavy, snížená imunita, hluchota (a
jiné problémy se sluchem), zánět ledvin (učitelka sama uvedla, že díky špatnému
pitnému režimu v práci), nemoci dýchacích cest, autoimunitní nemoc (nespecifikována,
uvedena v souvislosti s vyčerpáním po 8 letech práce), revmatoidní artritida, srdeční
arytmie, tiky v oku, žlučový kámen, záněty průdušek, atopický ekzém, záněty dutin,
pásový opar, psychická deprivace, bolesti zad aj.
Sama jsem první dva roky zápasila s různými zdravotními obtížemi spojenými
s povoláním učitele. Nikdo mě na ně nepřipravil a ani mě před nimi nevaroval. Jako
první se dostavily zánět průdušek (během prvního roku praxe hned dvakrát), pak zánět
hrtanu a také tři čtvrtě roku trvající obtíže související s hlasivkami. To přičítám hlavně
absenci osvojení si pravidel hlasové hygieny, nebo nějaké péče o hlas, v rámci studia.
Domnívám se, že by studentům průprava týkající se práce s hlasem, dechem a péčí o
hlas byla velmi k užitku. Prozatím se s ní setkávají jen studenti učitelství 1. stupně.
Dalším problémem, o kterém se příliš nemluví, a respondenti jej nezmínili, jsou různé
neustále se ve školním prostředí vyskytující parazitické infekce (roupi, vši, někdy i
svrab).
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P2)Učitelé pro to, aby se udrželi zdraví, budou užívat více než jeden doplněk
stravy
Tento předpoklad zkoumá otázka 4 dotazníku.
Graf č. 5 Doplněk stravy

Doplněk stravy

19/33%

ano
ne

39 /67 %

V grafu č. 5 vidíme, že většina učitelů (67 %) doplňky stravy neužívá. Z těch, kteří
doplňky stravy užívají, jich drtivá většina užívá více než jeden doplněk stravy (graf č.
6).
Graf č. 6 Množství doplňků stravy

Množství doplňků stravy

4/21%
jeden
dva a více
15/ 79%
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Respondenti uváděli, že užívají nejčastěji ginko bilobu, vitamín C a B, vitamíny obecně,
hořčík, chlorelu, zinek, omega 3, proteiny, zelený ječmen, guaranu, vlákninu, řimbabu,
třezalku a artritin.
P2 se tedy nepotvrdil.
P3)Aby se učitelé vyhnuli tomu, že za ně bude muset někdo suplovat, budou
nemoci přecházet.
P3 je rozvíjen otázkou 5 dotazníku a grafem č. 7.
Tento předpoklad jsem do výzkumu zahrnula, protože jsem se setkala s mnoha učiteli,
kteří se snažili radši chodit do práce, přestože jim nebylo dobře, proto, aby se nemusel
shánět suplent na jeho hodiny. Domnívám se, že tento fakt je způsoben jednak jakousi
ohleduplností vůči kolegům, kdy se učitel snaží ostatní svým stavem nezatížit, jednak je
si vyučující vědom toho, že hodina odvedená suplentem nebude mít tu kvalitu, jako
kdyby si ji odučil on sám. Často třeba proto, že suplent nemá potřebné vzdělání
v daném oboru. Náplň hodin je pak často redukována na samostatnou práci žáků.
Graf č. 7 Přecházení nemocí

Přecházení nemocí

20/34%
ano
ne
38/66%

Z grafu vyplývá, že učitelé nemoci přecházejí. Ti, kteří vyplnili podotázku, proč takto
činí (celkem 19 učitelů z 38), uváděli důvody, že je suplování pro ně ztrátou hodiny, že
je jim trapné chybět, když potřebují volno (např. na dokončení kvalifikace či studium),
uváděli také, že se kvůli jejich absenci nezvládne stejné množství práce, či že to za ně
nikdo neudělá tak, jak je třeba, že nechtějí zameškat v práci a celkem 5 z dotázaných
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uvedlo, že je to kvůli penězům (př. cit. : „kvůli neproplaceným prvním dnům
nemocenské“, „z finančních důvodů“, „Peníze“, „méně peněz“).
Tento předpoklad se tedy potvrdil.
P4)Hlučnost prostředí na pracovišti je bude nutit se ve svém volném čase věnovat
„tišším“ aktivitám.
Tento předpoklad zkoumá otázka 7 dotazníku.
Graf č. 8 Volba tišších aktivit

Tišší aktivity
1/2%
8/14%
ano
ne
jak kdy
48/84%

Jak můžeme vidět, většina učitelů (celkem 82 %) volí ve svém čase nehlučné, spíše tišší
aktivity. Jeden učitel zaznačil do dotazníku možnost „jak kdy“, jedna učitelka na tuto
otázku neodpověděla vůbec, ve výsledku tedy není zahrnuta.
Tento předpoklad se tedy potvrdil.
P5)Učitelé budou používat různé (copingové) strategie k odbourání stresu.
Tento předpoklad zkoumá doplňující otázka 8 dotazníku.
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Graf č. 9 Odbourávání stresu

Odbourávání stresu
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Z dotazovaných osob pouze jeden muž odpověděl „nemám stres“, ostatní zapisovali,
jakým způsobem se napětí zbavují. Počty jsou uvedeny podle toho, jak často byly
respondenty zmiňovány. Jako nejčastější prostředek k odbourání stresu si učitelé volili
sport a pohyb, následovaný četbou. Na pozicích, které stojí za povšimnutí, se umístila
hudba, rodina, přátelé, dále spánek, příroda, procházky, cestování, a divadlo.
Můžeme říci, že předpoklad se potvrdil, učitelé se snaží stresu zbavit. Nejčastějším
způsobem odbourávání napětí je sport a pohyb.
P6)Učitelé budou užívat alkohol jako prostředek odbourání stresu.
Tento předpoklad zkoumá otázka 9 a 10 dotazníku.
Graf č. 10 Užívání alkoholu
Užívání alkoholu

20/34%

ano
38/66%

ne
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Z grafu vyplývá, že 66 % učitelů alkohol pije. Můžeme usoudit, že abstinentů je
v řadách učitelů menšina (34 %).
K učitelům užívající alkohol jsem přiřadila i ty, kteří odpovídali „občas“, „zřídka“ a
„velmi málo“.
Graf č. 11 Alkohol po stresu

Alkohol po stresu
1/2%
10/17%
ano
ne
někdy
47/81%

Otázka týkající se užívání alkoholu potom, co jsou učitelé vystaveni stresové situaci se
jeví velmi zajímavě. Většina respondentů uvedla, že alkohol po stresu neužívá. Možnost
„ano“ v odpovědi využil pouze jeden jedinec, možnost „někdy“ zvolilo celkem 10 osob.
Podle výsledků šetření můžeme tedy říci, že se předpoklad nepotvrdil, učitelé většinou
nepijí alkohol potom, co jsou vystaveni stresové situaci.
Tuto otázku jsem do dotazníku zařadila záměrně. Viděla jsem, že někteří učitelé požijí
potom, co jsou vystaveni zátěžové situaci, alkohol. Proč respondenti toto spíše
nepřiznávali, netuším. Mohu se domnívat, že dotazníková otázka je koncipovaná příliš
„tvrdě“ a že učitelé pracovali s předpokladem, že je budu považovat za osobnostně
„slabé“ a že ve výzkumu pak vyjdou jako osoby s tendencí ke vzniku závislosti. Nebo
jsem měla v otázce zdůraznit, že se nejedná o běžnou činnost, ale že toto vykonávají
pouze v extrémních zátěžových situacích – například několik hodin trvající jednání s
nepříjemnými rodiči, které je psychicky velmi vyčerpávající.
Ukázalo se také, že ti, kteří přiznali, že alkohol po stresové situaci užijí, nechtěli volit
možnost „ano“, ale pouze „někdy“. Odhaduji, že je to kvůli tomu, že nechtěli být
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považováni za osoby se sklonem k alkoholismu, nebo v otázce „ano“ mohli vidět příliš
krajní volbu odpovědi.
Tato problematika by si jistě zasloužila prozkoumat důkladněji.
P7)Učitelé budou pociťovat, že se kvůli své práci nedostatečně věnují svým
zálibám, rodině, kultuře, sobě samému.
Tento předpoklad zkoumá otázka 11 dotazníku.
Graf č. 12 Dostatečné věnování se rodině, koníčkům, seberozvoji

Dostatečné věnování se rodině, koníčkům,
seberozvoji

ano

26/45%
32/55%

ne

Dotazník ukázal, že většina učitelů má pocit, že se dostatečně věnuje své rodině,
koníčkům i rozvoji sebe sama. Celkem 17 učitelů přímo napsalo, že nemají čas i kvůli
pracovnímu nasazení nebo jsou unavení z práce. Uváděli např. „větší pracovní
nasazení“, „někdy jsem příliš zavalená povinnostmi…“, „není čas“, „únava
z pracovního nasazení“, „není čas a chuť“.
Obr. 1 – Dostatečné věnování se rodině, koníčkům, seberozvoji - přímo z šetření

Předpoklad se tedy nepotvrdil.
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P8)Face to face komunikace s rodiči žáků bude pro učitele významným stresujícím
faktorem ovlivňujícím jeho duševní pohodu i pojetí sebe samého jako člověka i
profesionála.
Tento předpoklad zkoumá doplňující otázka 12.
Na základě významové blízkosti odpovědí (33) jsem vytvořila tři skupiny, které
vypadají následovně: tuto komunikaci vnímám pozitivně, vnímám negativně a vnímám
s klady i zápory.
Graf č. 13 Face to face komunikace s rodiči

Face to face komunikace s rodiči

11/33%
15/45%

vnímám pozitivně
vnímám negativně
vnímám + i -, jak s kým

7/21%

Skupina, která vnímá tuto komunikaci pozitivně, reagovala odpověďmi jako „jako
výzvu“, „výborně“, „skvěle, komunikuji s nimi ráda“, „Již jsem zkušená, a proto
komunikaci face to face vnímám. Preferuji přímou komunikaci, rozhovor před písemnou
– mailem. Snažím se rodiče nepoučovat, ale vždy naznačit, že nám jde společně o
stejnou věc.“, „pozitivně“, „nemám s tím výrazný problém“, „jsem mírně nervózní,
vnímám to ale jako dobrou věc“, „lépe než komunikaci přes internet“, „Kladně! Lepší
možnost vysvětlení problému. Možné nalezení příčiny problému z rodiny. Osobní
kontakt.“.
Nejpočetnější skupina, která je označena jako skupina s vnímáním kladů a záporů
uváděla toto: „jak s kterými a podle toho o co jde:když něco chtějí, snažím se vyhovět,
když chci něco já, volím e-mail“, „jak s kterým“, „je nutná pro rychlé, jednoduché a
přehledné řešení problémových situací“, „velká psychická zátěž, často velká ztráta času
– marnost, někdy velmi prospěšné“, „záleží na konkrétních rodičích, individuální
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setkání mě nestresuje, hromadná třídní schůzka mě velmi stresovala“, „někdy je to velké
ztrátě času, někdy to urychlí řešení“, „rodič od rodiče“, „Občas je mi to nepříjemné, ale
komunikace s pozitivními rodiči mě psychicky nabíjí a je mi to velmi příjemné. Ne vždy
tomu tak ale je.“, „záleží na rodičích, s někým je to v poho, s někým naopak
nepříjemné“, „nedělá mi problém, někdy je zbytečná, ale někdy velice potřebná“, „mám
celkem dobré rodiče, takže zatím OK; někdy je náročná konzultace – psychicky (nejsem
psycholog)“, „je to velmi efektivní způsob, jak se nimi nejlépe domluvit, i když je
náročný a někdy vyčerpávající“, „profesně to vnímám za velmi důležité, psychicky a
fyzicky dost náročné a vyčerpávající“, „je to v některých situacích nutné, někdy dosti
náročné to ustát“.
Skupinka, která vnímala face to face komunikaci negativně, čítala sedm respondentů. Ti
uváděli například, že „je to určitě psychická a fyzická zátěž“ a „Jako „nutné zlo“.
Rodiče vždy přichází v případě problémů.“.
Obr. 2 – Face to face komunikace s rodiči – přímo z šetření

Na závěr můžeme říci, že se P8 nepotvrdil. Za hodný pozornosti ale považuji fakt, že
většina učitelů vnímá face to face komunikaci jako něco, co je nutné, co je součástí
práce učitele, ale zároveň je jim to i nepříjemné. Často zmiňovali psychickou náročnost
komunikace a jako důsledek pocit vyčerpanosti, někdy nespokojenosti kvůli tomu, že si
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uvědomují, že jejich snažení je marné, dobu takto strávenou pak označují jako ztrátu
času. Pozitivní v dopadech ale je, že učitelé ve face to face komunikaci spatřují i to, že
je potřebná, usnadňuje přehlednost situace a může být tedy prospěšná.
P9)Fakt, že mezi kolegy najde učitel někoho, komu důvěřuje a komu se může
svěřit, bude učiteli pomáhat překonávat denní těžkosti.
Tento předpoklad zkoumá otázka 13 dotazníku.
Graf č. 14 Svěřování se kolegům

Svěřování se kolegům

10/17%
ano
ne
48/83%

Z grafu vyplývá, že se učitelé se svými potížemi kolegům svěřují. Někteří toto ale
nedělají. Za zajímavé považuji doplňující komentáře k odpovědi ne – „nejsem otevřený
typ člověka“, „ne v takové míře, jak bych potřebovala“, „každý má spoustu starostí, ale
s něčím se též svěřím“, „většinou ne“, „nemám potřebu (nepomáhá mi to)“, „zjistila
jsem, že je to tak lepší“, „mají své starosti“. Z doplnění vyplývá, že velmi záleží na
osobnosti člověka, na jeho důvěře k ostatním kolegům, na jeho extroverzi, na tom, jak
moc považuje sdílení potíží za ulevující. Osobně se domnívám, že když se člověk o
starost podělí, druhý mu může poskytnout jiný úhel pohledu, který mu v konečném
důsledku může pomoci. Obzvláště u lidí, kteří již prožili něco podobného. Myslím, že,
nejen v případě učitelů, zde platí rčení „Sdílená starost, poloviční starost.“
Můžeme říci, že učitelé se svým kolegům svěřují. Sdílení potíží s kolegy bude
významným faktorem usnadňujícím zvládání zátěže, označovaným jako sociální opora.
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Domnívám se, že to učitelé dělají, protože jim to pomáhá, a mohu tedy vyhodnotit, že se
P9 potvrdil.
P10)Učitel vnímá dozory jako činnost, která ho profesně nerozvíjí a nedělá ji rád.
Tento předpoklad zkoumá otázka 15 dotazníku.
Graf č. 15 Držení dozorů

Držení dozorů
3/5%

3/5%

ano
ne
jiné

52/90%

Z grafů můžeme vyčíst, že většina pedagogů dozory nedrží ráda. K přehlednosti
situace uvádím několik zdůvodnění: „nemožnost odpočinku, pití, jídla, wc, ...“, „chci si
odpočinout od dětí ve sborovně“, „bere mi to čas na přípravu, mé potřeby“, „nemám
moc času na jiné věci (odpočinek)“, „nestíhám, o přestávce často řeším jiné věci (zápis
úrazu, převlékání,..)“, „není čas odejít ze své třídy“, „jsem učitelka, ne krotitelka“,
„ubírají energii, kterou mohu o přestávkách využít jinak“, „ztráta času, je mi
nepříjemné kontrolovat a napomínat děti“, „beru je jako povinnost“, „nedostatek času
na odpočinek“, „připadají mi zbytečné“ , „nebaví mě to“, „mohl bych místo nich řešit
jiné pracovní záležitosti, bojím se během nich zajít na WC…“ a na závěr citace, která mi
mluví z duše - „Práce učitele by se měla skládat z učení a příprav. Nechci být hektická
a zmatená, chci v klidu využívat přestávky.“
Do skupinky jiné jsem zařadila osoby, které dozory nemají, nevadí jim, anebo je drží
ani rády ani nerady, protože je jednoduše berou jako součást práce.
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Z doplnění k otázce vyplývá, že učitele držení dozorů nebaví, mají pocit, že jsou
postaveni do role dohlížitele, ne učitele, považují to za ztrátu času, za povinnost, která
je ochuzuje o odpočinek. Předpoklad se tedy potvrdil.
P11)Učitelům vadí, jaký mají společenský status.
Tento předpoklad zkoumá otevřená otázka 15 dotazníku.
Graf č. 16 Postavení učitelského povolání ve společnosti

Postavení učitelského povolání ve společnosti
3/5%

5/9%

ceněno
nedoceněno
jiné
50/86%

Z grafů můžeme vyčíst, že se učitelé cítí z hlediska společenského nedocenění. Pro
úplnost přidávám několik citací: „ztráta prestiže tohoto povolání“, „neúcta žáků, rodičů,
společnosti, rodiče to učí své děti, ty si ničeho neváží“, „Neznám téměř nikoho, kdo by
učitelské povolání bral jako vysoce postavenou pozici. Většina lidí říká, že by něco
takového dělat nemohla. Neuvědomují si ale plně roli učitele. Vnímají hlavně volné léto
apod.“, „je to krásná práce, povolání učitele je však věčně nedoceněno (společensky),
na jedné straně očekávání nadmaxima od učitele, na straně druhé neuznání“, „finančně
podhodnocené, nepříliš prestižní, nedoceněné, často terčem negativní kritiky“,
„Pedagog je vnímán pouze jako zaměstnanec bez prestiže a společenského ocenění. je i
ekonomicky podhodnocen vzhledem k jiným vysokoškolským profesím.“, „vnímám, že
společnost není dostatečně informovaná, soudná, nebo realistická a vnímá ho jako
podřadné; toto ovlivňuje vnímání hodnoty vzdělání“, „učitel stojí dost na okraji
společnosti, každý v lavici seděl, tak každý ví, jak se to má dělat; rodič bere školu jako
odkladiště dětí→vzdělej, vychovej a vrať“, „není valný, ´pořád mají jen prázdniny´,
nechlubím se tím“, „jsme někde úplně na konci, každý nám může radit, protože
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vystudoval ZŠ“, „Myslím si, že to nelze říct plošně. Ale vnímám velký tlak ze strany
společnosti. Podle mě si myslí, že budeme ve škole 24 h denně a řešíme jen to. (žáky,
vyučování)“, „Jak říká můj spolužák:“Každej blbec vyšel alespoň 5 tříd, tak si myslí, že
všechno umí a může radit.“☺“, „špatně ohodnocené, znevažované, přitom jsou na
učitele kladeny velmi vysoké nároky na kvalitu, rizikové“, „nevděčná práce. Rodiče,
okolí si to neuvědomují.“, „malá prestiž, společnost si ještě neuvědomila, že základem
státu je nejen rodina, ale i vzdělání“, „mělo by být výš než se aktuálně nachází“,
„zároveň zatracováno, snižováno postavení a zároveň všespásný a je na něho přenášena
zodpovědnost, která mu při výchově dětí přísluší pouze poradní, částečná“, „nic moc,
ale myslím si, že se situace i díky naší usilovné práci trochu lepší“.
Obr. 3 – Postavení učitelského povolání – z šetření

K tomuto problému mě přivedla vlastní zkušenost během mé praxe. S žáky, rodiči i
jinými lidmi. Nezbývá mi, než se vším, co bylo řečeno v citacích souhlasit. Toto
poznání ve mně rezonuje. Často postrádám v jednání i promluvách žáků a rodičů
elementární slušnost a úctu projevovanou jakožto lidské bytosti, o nějakém uznání
spojeným s prestiží tohoto povolání nemůže být ani řeč. Setkala jsem i s posměšky
ohledně mého zaměstnání a hrubými komentáři týkající se mé inteligence a výšky platu.
Z rozhovorů s kolegyněmi vím, že nejsem sama, kdo má takové zážitky. Vždycky mě

74

napadá, co tedy pudí učitele být učitelem? Proč toto povolání vykonává, přestože je toto
zaměstnání po všech stránkách nedoceňováno a odsouváno na okraj zájmu?
Každopádně můžeme říci, že učitelé cítí, že jejich povolání není společensky
oceňováno, můžeme tedy konstatovat, že předpoklad se potvrdil.
P12)Učitelé se vlivem finančního podhodnocení své profese cítí znevýhodnění
v možnostech trávení své dovolené a v období odpočinku.
Tento předpoklad zkoumá otázka 17 dotazníku.
Graf č. 17 Vliv výše platu na trávení dovolené a odpočinku

Vliv výše platu na trávení dovolené

16/28%
ano
ne
42/72%

Na základě výsledků šetření můžeme říct, že výše platu učitelů významně ovlivňuje
výběr trávení dovolené v období volna (například o prázdninách). Předpoklad se tak
potvrdil.
Učitelé uváděli v komentářích toto: „rodinné výdaje jsou velké“, „musím si z každé
výplaty odkládat peníze, nezbývá mi ale tolik, kolik bych si představovala“, „kdybych
neměla manžela, sama bych nejspíše neušetřila na žádnou dovolenou“, „nemohu si
dovolit odjet např. do Dubaje“, „V období prázdnin jsou ceny zájezdů nejvyšší, na
dovolenou je nutno šetřit i rok.“, „o prázdninách pracuji“, „nedostanu se do ciziny“,
„jedu tam, kde na to finančně dosáhnu“, „můžu jet jen tam, na co mám, a v době
prázdnin je všude hodně draho“, „musím přemýšlet, co si mohu dovolit(nebo spíš
nemohu); cestování do zahraničí“. „je to hodně o penězích, co si dovolí lidé s nižším
vzděláním je pro mě finančně téměř nedostupné“. Cítím, že by bylo vhodné doplnit i
75

citát jedné učitelky, která se řadí do menší skupinky odpovědi ne:“mám muže, který nás
finančně zabezpečí“.
Musím opět uvést, že k tomuto předpokladu mě dovedla opět má vlastní zkušenost.
Přestože na dovolenou odkládám během roku část financí, nemohu si dovolit o
prázdninách nepracovat. Musím si přivydělávat i ve vymezeném odpočinkovém čase
brigádou. Jednoduše proto, že bych kvůli naplánovanému dvoutýdennímu cestování v
létě, byť ve skrovných podmínkách (stan + vařič + vlastní jídlo!) a jen po ČR a
nejbližších sousedních státech, prostě s penězi nevyšla. Protože nevlastním žádnou
chalupu ani chatu, na kterou bych se v období prázdnin mohla uchýlit a kde bych mohla
užívat přírody, volím ve zbylých dnech jako formu relaxu několikadenní pobyt u rodičů
na vesnici. Ten mám totiž zdarma. Jednoduše nemám peněz na to, abych si mohla
dovolit zaplatit pronájem chaty nebo chalupy o prázdninách, ani na týden ne. A to
nemluvíme o žádné dovolené v Dubaji, nebo u moře – jak zmiňoval v citaci kolega.
Nejsem v tomto výjimečným případem.
Mnohokrát slyšené „Vždyť máte dva měsíce prázdnin!“ se pak stává pro nás učitele
spíše prázdnou frází, mnohokrát omílaným klišé lidí, kteří nemají ponětí o tom, jak
vyčerpaní učitelé na konci roku jsou, vůbec netuší, kolik času zabírá organismu
regenerace a, v souvislosti s touto otázkou, netuší, co si v tomto čase dovolených jako
učitel mohu dovolit.
Když jsem o tomto tématu diskutovala s kolegyněmi, několik z nich otevřeně přiznalo,
jak zaznělo i v komentářích, že kdyby neměly své muže, kteří se o rodinu a dovolenou
finančně postarají, nemohly by si dovolenou zaplatit.
P13)Finanční podhodnocení profese má negativní vliv na sebehodnocení a
sebevědomí učitele.
Tento předpoklad zkoumá otázka 16 a 18 dotazníku.
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Graf č. 18 Dostatečné finanční ohodnocení

Dostatečné finanční ohodnocení

8/14%

ano
ne
48/86%

Po vyhodnocení otázky můžeme říci, že učitelé i učitelky (celkem 86 % dotázaných)
vnímají své finanční ohodnocení jako nedostatečné. 148
Z těch, kteří vnímali své finanční ohodnocení jako dostatečné byly dvě asistentky, které
uvedly v komentáři toto: „neučím-asistuju“ a „až nyní jako asistent pedagoga ano (loni
jako učitel ne)“.
Připojuji pár citací z odpovědí týkajících se nedostatečného finančního ohodnocení:
„velká zodpovědnost“, „pokud budu dělat podle platu, nechtějte po mně nic navíc“,
„nechápu, jak tím někdo dokáže uživit rodinu, splácet hypotéku,..“, „jen díky rodinnému
zázemí a muži, který vydělává dost, si mohu dovolit tento luxus, že dělám práci, která
mě baví“, „chci víc“, „jako velmi podhodnocené vzhledem k nárokům a náročnosti
práce, zodpovědnosti“, „vzhledem k psychické náročnosti moc ne“, „svědomitá příprava
zabere i víc než 8h/d“, „nestíhám splácet půjčku, nezvládám platit kroužky dětem,..“,
„pokryju nutné, nezbývá na studium, relaxaci, léky,..“, „výše příjmu je v dolní polovině
výše mezd ostatních profesí“, „platy ve školství jsou směšně nízké“, „nedostatečný ve
srovnání s ostatními VŠ profesemi“, „práce je zodpovědná, náročná (zejména
psychicky)“, „v ČR je učitelské povolání jako jedno z nejméně fin. ohodnoceno oproti
jiným zemím světa“, „myslím, že tato práce by mohla být ohodnocena lépe, je náročná“.

148

Dva dotazníky neměly tuto otázku vyplněnou, ve vyhodnocení tedy nejsou zahrnuty.
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Obr. 4 – Finanční ohodnocení učitelů – ukázka z šetření

Graf č. 19 Vliv výše financí na sebevědomí

Vliv financí na sebevědomí

ano

27/47%
30/53%

ne

Z výsledků otázky týkající se vztahu sebevědomí a výše výdělku vyplývá, že by se
učitelé, kdyby vydělávali více, cítili více sebevědomí. 149
Pedagogové odpovídající na tuto otázku ano se vyjadřovali takto: „určitě – i
spokojenější, méně frustrovaný“, „Věděla bych, že je má práce oceněná dle zásluhy,
byla bych více motivovaná.“, „Byl by pocit většího finančního ´bezpečí´. “, „možná,
dovolila bych si víc pro sebe“, „myslím, že ano, také si myslím, že by se k nám jinak
chovalo okolí“.
V komentáři k odpovědi ne se často objevovalo, že respondenti nevidí vztah mezi
sebevědomím a výší platu. Cituji: : „nejde o sebevědomí, ale o reálné hodnocení“, „není
to pro mne důležité“, „spíše bych se měla lépe, se sebevědomím to nesouvisí“,
„nesouvisí s penězi“, „jsem sebevědomá, protože mě práce baví“, „proč? jakože bohatší
= sebevědomější?“, „tyto věci u mě nekorelují“.
149

Jeden dotazník neměl otázku vyplněnou, není do výsledku zahrnut.
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Když to shrneme, můžeme konstatovat, že učitelé vnímají své finanční ohodnocení jako
nedostatečné. Pro více než polovinu respondentů ovlivňuje tento fakt jejich pocit
sebevědomí. Předpoklad se jako celek potvrdil.
Obr. č. 5 – Finanční ohodnocení a sebevědomí – ukázka z šetření

P14)Zvyšující se nároky na sebevzdělávání budou vnímat spíše negativně.
Tento předpoklad zkoumá otevřená otázka 19 dotazníku.
Otázka byla doplňující, respondenti odpovídali velmi rozmanitě, dá se ale říci, že jen
jeden respondent vnímá povinnost sebevzdělávání spíše negativně. Cit. „Sebevzdělání
nikdo neocení“. Odpovědi by se daly roztřídit podle toho, zda sebevzdělávání pedagog
považuje za nutnost, významově většinou bez citového příznaku, anebo spíše za
povinnost, kterou vnímá jako důležitou, s kladným příznakem. Předpoklad jako takový
se tedy nepotvrdil.
Graf č. 20 Pohled na sebevzdělávání

Pohled na sebevzdělávání

12/39%

nutnost
klad

19/61%

Pro úplnost uvádím pár citací ze skupiny „nutnost“: „je nutné“, „nutnost dozvědět se
něco nového, použití nápadů, rad, inspirace, atd.“, „jako nutnou součást (neustrnout)“,
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„Jako nutnost a přínos. Nezvládla bych se zavřít ve škole a nic pro sebe nedělat.
Naštěstí nám v tomto ohledu vychází zaměstnavatel.“, „jako povinnost za nedostatečné
fin. ohodnocení“, „pořád se vzdělávat je v dnešní době nezbytné, záleží na tom, co si
vyberu, aby mě to uspokojovalo“, „určitě dovzdělávání se v odbornosti! povinné?
nutné!“, „jako nutnost“.
Pár citací ze skupiny „klad“: „důležitá součást, rád se dozvídám nové věci“, „jako
důležitou

věc

bránící

stereotypu

a

posouvající

člověka

napřed“,

„jedna

z nejpřínosnějších věcí v mé profesi – široká nabídka kurzů, seminářů“, „kladně“, „jako
pozitivní“, „vítám“, „to je to, co mě na té práci baví“, „hodnotím to kladně, je potřeba se
vzdělávat“, „Velmi důležité, aby se pedagog zlepšoval. Bohužel na to zatím nemám čas,
když ještě studuji.“, „Jako nepovinnost, záleží na zaměření a na tom, zda je v daném
oboru možno jít více ´do hloubky´ sebevzděláváním.“, „vzdělávám se ráda, nepovažuji
to za povinnost“, „seberozvoj, další vzdělávání beru jako přirozenou součást mého
osobního rozvoje“.
Obr. č. 6 – Pohled na sebevzdělávání – ukázka z šetření

P15)Částečná

neproplacenost

celého

období

výjezdu

ovlivňuje

učitelovo

rozhodování, zda se ho zúčastní/realizuje.
Tento předpoklad zkoumá otázka 20 dotazníku.

80

Graf č. 21 Vliv částečné neproplacenosti výjezdu na účast

Vliv částečné neproplacenosti na realizaci
výjezdu

15/27%
ano
ne
40/73%

Z výsledků vyplývá, že částečná neproplacenost výjezdu (např. ŠVP, výlety, pobyty,
aj.) neovlivňuje učitelovo rozhodnutí ohledně účasti.150 Předpoklad se tak nepotvrdil.
Přidávám pár komentářů z dotazníků ze skupiny, která vybrala možnost, že je fakt
částečné neproplacenosti ovlivňuje. Cit. : „Jedná se obrovskou zodpovědnost a čas bez
odpočinku.“, „chce to najít si důvod, proč tam jet“, „ano, ale zbytek věnuji společnosti“.
Z početnější skupiny, kterou tento fakt neovlivní: „když se rozhodnu jet, neřeším to“,
„Jinak to zatím praktikovat nelze.“, „Jezdím od pondělí do pátku, to mi nevadí.“,
„Neřeším to, ale smutná z toho jsem. Hlavně když si rodiče myslí, že to je pro mě
dovolená.“, „kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám“, „ale nyní je pro mne důležitý čas
(ne peníze)“, „není to pro mne důležité“.
Obr. č. 7 – Vliv částečné neproplacenosti na uskutečnění výjezdu – ukázka z šetření

150

Tři dotazníky nebyly vyhodnoceny. Jeden neměl otázku vyplněnou, druhý měl odpověď „nevím“ a
třetí „ale co dělat“.
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P16)Materiální zabezpečení školy učitel považuje za faktor přispívající k jeho
profesní spokojenosti.
Tento předpoklad zkoumá otázka 20 dotazníku.
Graf č. 22 Spokojenost s materiálním vybavením

Spokojenost s materiálním vybavením

13/22%
ano
ne
45/78%

Na základě výsledků můžeme říci, že materiální vybavenost (kopírky, interaktivní
tabule) činí učitele spokojenými. Někteří jedinci z odpovědi ne, se vymezovali
komentáři. Jeden s komentářem: „Bojím se o některé věci požádat, protože vím, že je
omezený rozpočet (pořadače, …)“ jiný s komentářem: „protože nefunguje, jak má“.
Koneckonců, který učitel se nesetkal se zradou techniky?
Předpoklad se tak potvrdil.
Obr. č. 8 – Spokojenost s materiálním vybavením (kopírky, int. tabule, did. technika) –
ukázka z šetření

P17)Učitelé se snaží předcházet syndromu vyhoření.
Tento předpoklad zkoumají otázky 22 a 23 dotazníku.
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Graf č. 23 Pocit vyčerpanosti a stresu

Pocit vyčerpanosti a stresu

21/36%
ano
ne

37/64%

Z vyhodnocených dat vyplývá, že většina z dotazovaných pedagogů (celkem 64 %) se
cítí vyčerpaně a ve stresu. Na mysl mi vyvstává výzkum stresu Blažkové a Malé, které
uvedly, že 60 % učitelů pociťovalo nadměrný stres v souvislosti s povoláním. Výstup
této dotazníkové otázky dává oběma dámám za pravdu.
Graf č. 24 Doba trvání pocitu vyčerpanosti a stresu

Doba trvání pocitu vyčerpanosti a stresu
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Co se doby trvání pocitu vyčerpanosti a stresu týká, můžeme říci, že lidé, kteří jsou ve
stresu, přestože je tolerance vůči stresu individuální, několik měsíců, mohou být
ohroženi syndromem vyhoření. V našem případě se do skupiny aktuálně rizikových
přímo řadí 20 osob. V přepočtu na procenta je ze vzorku zkoumaných osob
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syndromem vyhoření ohroženo 34 % pedagogů. Osobně to považuji za alarmující
číslo.
Do skupiny jiné jsem zařadila ty respondenty, kteří si nevybrali ani jednu z nabízených
možností a odpověděli jinak. Cituji: „někdy“, „na začátku školního roku ne, stres a
vyčerpání se dostavuje v průběhu školního roku“, „děje se tak v určitých vlnách“, „jak
kdy“, „Na konci dubna je to obvyklý stav, který po prázdninách přejde.“.
Graf č. 25 Způsob relaxace

Způsob relaxace
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Všichni dotázání uvedli nějaký způsob relaxace. Můžeme tedy z odpovědi vyvodit, že
se všichni snaží nějakým způsobem odpočívat. Respondenti relaxovali, dle výsledků,
různě. Nejčastěji se ale jako způsob relaxace objevoval sport, četba a kontakt
s rodinou a přáteli. Pedagogům pomáhá i příroda, jóga, hudba151 a welness. Výzkum
dokázal, že efektivním spojencem v boji s únavou je pohyb a sociální opora.
Je otázkou, do jaké míry učitelé vědomě bojují proti syndromu vyhoření. Výzkum však
ukázal, že se odpočívat snaží. Předpoklad tedy považuji za potvrzený.

K hudbě Míček ve své učebnici Duševní hygiena uvádí, že některé druhy hudby mají uvolňující a
uklidňující účinky. Dle něj vhodně volená hudba (v kvalitním provedení) přináší příjemnou atmosféru.
Zdůrazňuje i použití hudby při práci – přizpůsobení se rytmu ulehčuje práci. Hudba se užívá i
v lázeňských zařízeních při rehabilitaci pacientů.
151
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4.6 Výsledky výzkumu
Předpoklady – Pocit pohody a zdraví učitele
P0)Učitelé zanedbávají pitný režim, dostatečnost stravování i vykonávání potřeby.
Nepotvrzen.
P1)Na zdraví učitele bude mít vliv zanedbávání pitného režimu, nedostatečného
stravování i (ne)vykonávání potřeby způsobené časovým presem v době výuky.
Nepotvrzen.
P2)Učitelé pro to, aby se udrželi zdraví, budou užívat více než jeden doplněk stravy.
Nepotvrzen.
P3)Aby se učitelé vyhnuli tomu, že za ně bude muset někdo suplovat, budou nemoci
přecházet.
POTVRZEN.
P4)Hlučnost prostředí na pracovišti je bude nutit se ve svém volném čase věnovat
„tišším“ aktivitám.
POTVRZEN.
P5)Učitelé budou používat různé (copingové) strategie k odbourání stresu.
POTVRZEN.
P6)Učitelé budou užívat alkohol jako prostředek odbourání stresu.
Nepotvrzen.
P7)Učitelé budou pociťovat, že se kvůli své práci nedostatečně věnují svým zálibám,
rodině, kultuře, sobě samému.
Nepotvrzen.
P8)Face to face komunikace s rodiči žáků bude pro učitele významným stresujícím
faktorem ovlivňujícím jeho duševní pohodu i pojetí sebe samého jako člověka i
profesionála.
Nepotvrzen.
P9)Fakt, že mezi kolegy najde učitel někoho, komu důvěřuje a komu se může svěřit,
bude učiteli pomáhat překonávat denní těžkosti.
POTVRZEN.
P10)Učitel vnímá dozory jako činnost, která ho profesně nerozvíjí a nedělá ji rád.
POTVRZEN.
P11)Učitelům vadí, jaký mají společenský status.
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POTVRZEN.
P12)Učitelé se vlivem finančního podhodnocení své profese cítí znevýhodnění
v možnostech trávení své dovolené a v období odpočinku.
POTVRZEN.
P13)Finanční podhodnocení profese má negativní vliv na sebehodnocení a sebevědomí
učitele.
POTVRZEN.
P14)Zvyšující se nároky na sebevzdělávání budou vnímat spíše negativně.
Nepotvrzen.
P15)Částečná neproplacenost celého období výjezdu ovlivňuje učitelovo rozhodování,
zda se ho zúčastní/realizuje.
Nepotvrzen.
P16)Materiální zabezpečení školy učitel považuje za faktor přispívající k jeho profesní
spokojenosti.
POTVRZEN.
P17)Učitelé se snaží předcházet syndromu vyhoření.
POTVRZEN.

4.7 Výstup pro praxi
V této kapitole se v návaznosti na výsledky výzkumu pokusím navrhnout řešení vedoucí
ke zlepšení zdraví a kvality života učitelů.
47 % učitelů nedodržuje pitný režim. Myslím, že toto by se dalo ovlivnit dvojím
způsobem. V první řadě je náprava na straně pedagoga. Učitel sám by měl zhodnotit,
zda je jeho pitný režim optimální či nikoli. Pokud shledá, že nikoli, musí se rozhodnout,
že tento problém bude řešit. Dlouhodobě a vytrvale. Mně osobně pomohlo navyknout si
na nošení hrníčku s tekutinou do hodiny. Když tekutina dojde a je třeba hrdlo svlažit,
dotáčím z kohoutku v učebně. Uznávám, že pokud nechodíte do hodin s prázdnýma
rukama, je to někdy problematické.

Kolegyně Nina Suchomelová na svém blogu

navrhuje pořídit si „bedýnky“ na věci, které učitel bere s sebou do hodiny. Do
„bedýnky“ se všechno vejde, učitel nic nevytratí a ještě si do ní může vložit láhev
s vodou nebo termosku či termohrnek např. s čajem.
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152

Ze strany zaměstnavatele by se dalo zapracovat na dodávání např. balených minerálních
vod do sboroven. Dle Zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit zásobování
pracoviště vodou. Dále podle téhož dokumentu jsou zaměstnanci děleni dle povahy
vykonávané práce do tříd a podle zařazení mají také právo na tzv. „ochranný nápoj“.153
Zákon říká, že jej zaměstnavatel poskytuje jako ochranu před chladem nebo teplem.
Mají na něj nárok dělníci v těžkém průmyslu při dosažení teploty vzduchu 26 stupňů
Celsia a více a administrativní pracovníci při teplotě vzduchu 34 stupňů a více.
Například administrativní pracovníci a pracovníci u počítače mají doporučenou jako
ochranný nápoj přírodní minerální či pramenitou vodu slabě mineralizovanou.
Nezjistila jsem, do jaké skupiny by se dal zařadit učitel. Myslím ale, že by mohl být
zařazen do podobné skupiny jako administrativní pracovník. Třeba by možnost užívání
dotovaných minerálek ve škole přiměla leckterého pedagoga zkvalitnit svůj pitný režim.
Většina učitelů se domnívá, že trpí nebo trpěla chorobou spojenou s výkonem svého
povolání. Nejčastěji se objevovaly hlasové obtíže, bolesti v krku, chřipky od dětí a
nemoci dýchacích cest.
Pro to, aby učitel neonemocněl v prostředí, které je v pozdním podzimu, v zimě a
počátku jara plné virů a bakterií, musí sám něco udělat. Dobré je dbát na životosprávu,
pravidelně se hýbat a dostatečně odpočívat. A také, když už onemocní, měl by dodržet
režim doporučený lékařem a opravdu se doléčit. Mnohé kolegyně a kolegové zůstanou
s chorobou doma až v momentě, kdy je jim opravdu špatně a do práce dojdou velmi
záhy, třeba i s antibiotiky. Argumentují hlavně tím, že při suplování děti zameškají
152

Obr. kopírován z http://ninasuchomelova.cz/tri-vychytavky-pro-ucitele/.
Portál Bezpečnostpráce.info. Pitný režim zaměstnanců a ochranné nápoje na pracovišti. Dostupné z:
<http://www.bezpecnostprace.info/item/pitny-rezim-zamestnancu-ochranne-napoje-na-pracovisti>.
153
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učivo a učitelé budou tak mít více práce. Také se domnívám, že by pomohlo, kdyby se
proplácely první tři dny nemoci, aby se tak učitelé mohli vyležet bez obav o to, co
budou jejich děti jíst příští měsíc. Toto prakticky souvisí i s mou otázkou zabývající se
přecházením nemocí.
Co se týká potíží s hlasem – vadí mi, že do mého studia na VŠ nebyl zařazen žádný
předmět zabývající se hlasem či hlasovou technikou. Domnívám se, že zařazení např.
semináře týkajícího se práce s hlasem/dechem nebo zaměřeného na hlasovou hygienu
by studenty a začínající učitele lépe připravilo na to, jak mají se svým hlasem pracovat a
jak ho chránit (či nepřetěžovat). Přece jen je to hlavní pracovní nástroj učitele. Učitelé
již školně zkušení, můžou v rámci dalšího vzdělávání využívat různých kurzů
zaměřených na hlasovou péči. Například i NIDV (Národní institut pro další vzdělávání)
takové poskytuje. Některé vzdělávací agentury (př. Descartes) či další organizace se
tomuto tématu věnují také. Z odborné literatury vhodné ke studiu bývá doporučována J.
Frostová s M. Vaniakovou a jejich Základy hlasové výchovy pro učitele I.
82 % učitelů volí ve svém volném čase tišší, nehlučné aktivity. Je to důsledek vystavení
nadměrnému hluku v práci. I na stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
(www.bozp.cz) se dozvíte, že hladiny hluku ve školách jsou velmi vysoké. Hluk tak
působí jako oslabující faktor efektivního výchovně-vzdělávacího procesu. Ztěžuje práci
žákům i učitelům. Problémem je fakt, že se hlučností ve školách důkladněji vědci,
zákonodárci ani ředitelé škol sami příliš nezabývají. Bylo by velmi užitečné nechat
změřit hladiny hluku ve školách odborníky na akustiku a zařídit plošné odhlučnění
nevyhovujících prostor, např. stropními protihlukovými panely. Potíž nastává i ve
financování tohoto počinu, odhlučnění je pro školy v současnosti velmi nákladné.
90 % učitelů nedrží rádo dozory. Mezi pedagogovy povinnosti patří, bohužel, i dozor
(dohled nad žáky, typicky o přestávkách). Většina učitelů by se jich tedy ráda zřekla,
považují to za ztrátu času určeného pro oddych. Mnohokrát jsme na poradách tento
problém řešili, ale zatím jsme nenalezli jiné řešení, než dozory opravdu držet.
Alternativou k dozoru by mohlo být začlenění např. jakési „pohotovosti“, při které by
byl učitel u sebe v kabinetu a došel by na dozor jen v případě, že by bylo jeho
přítomnosti třeba. Na druhou stránku si myslím, že přítomnost pedagoga např. na
chodbě může některé žáky opravdu odradit od páchání některých přestupků proti
školnímu řádu či mravnosti. Nejsilnějšími argumenty proti dozorům jsou ty, které
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upozorňují na to, že jsme učitelé a máme učit a ne policisté či hlídači. Pak je také
v pedagogických diskusích zmiňováno to, že systém dozorů je zastaralý a že bychom
měli děti vést k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování.
Face to face komunikaci většina učitelů vnímá s jejími klady i zápory. Někteří si
všímají verbálně agresivní komunikace a neradi s rodiči jednají (často jednání označují
za marnost), někteří si naopak přímou komunikaci pochvalují s tím, že se alespoň
potřebné vyřeší rychleji. V praxi se setkávám s tím, že rodiče se ozývají učitelům
v momentě, kdy mají problém. Někteří jsou schopni přijít hned po vyučování (někdy i
během něj!) do školy a vynucovat si okamžité řešení svých požadavků. Myslím, že je
velmi prospěšné si jakožto učitel osvojit alespoň základní principy asertivní
komunikace, udržet si jistý profesionální odstup (nenechat se vtáhnou do emocí) a
stanovit si časové hranice kontaktu. Velmi doporučuji v tomto kontextu semináře Mgr.
Michaely Veselé Společně k bezpečí. Ze strany školy, zřizovatele nebo i ministerstva
by se mi jevilo jako smysluplné opatření informační setkání ohledně práce učitele,
jeho pravomocí a povinností, případně některých procesních postupů.
86 % učitelů vnímá postavení učitele jako nedoceněné, jejich plat je limituje ve výběru
trávení dnů volna a dovolené. A to nejde, prosím, o nějakou zpovykanost a touhu po
luxusu! Jejich plat je dle nich nedostatečný a více než polovina dotazovaných učitelů si
myslí, že výše platu má vliv na jejich sebevědomí. Tento problém tu je a nic moc se
s ním nedělá. Vlády slibují, dvacet let řeční, ale reálná náprava v této věci nenastala.
Učitelé jsou vysokoškolskou chudinou. Cit. ekonoma školství Daniela Münicha
z června 2017, který se vyjádřil k šetření ekonomického institutu Cerge (týkalo se všech
států EU): „V mezinárodním srovnání to vychází tak, že průměrný český učitel má plat
na úrovni 56 procent průměrného platu vysokoškolsky vzdělaného člověka. Dívali
jsme se i na řadu jiných ukazatelů a ta zpráva je jednoznačná. Česká republika je na
konci.“154 Domnívám se, že zvýšení platu na alespoň 80 % průměrné mzdy
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků by pomohlo učitelům vážit si více sami sebe a
své práce. Dále by se tím vyřešilo spoustu dalších problémů – feminizace školství,
nenástupy absolventů do školství nebo jejich rané odchody do jiných oblastí, také často
napadaná kvalita výuky a profesní kvalita učitelů – někteří by byli více motivováni lépe
154
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učit, a ti označení za schopné by byli spokojenější. Vyřešil by se tak i problém se
stárnutím učitelských sborů – mladí by zůstávali, protože by se touto prací uživili i
v případě, že se rozhodnou založit rodinu.
Posledním, dle mého zásadním, zjištěním je fakt, že 64 % učitelů se cítí vyčerpaně a ve
stresu. 34 % dotazovaných učitelů se tak cítí několik měsíců či let, jsou tak ohroženi
syndromem vyhoření. Mnoho autorů zkoumajících stres učitelů již začíná upozorňovat
na fakt, že by učitelům mělo být cíleně umožněno stres odbourávat. Doporučuje se
podstoupit školení zvládání stresových situací, relaxačních technik a duševní hygieny
vůbec. Takové poskytují různá vzdělávací centra a ústavy (NIDV, Centrum
celoživotního vzdělávání, ACZ vzdělávací centrum aj.). Existuje i možnost samostudia
např. knihy od Švamberk Šauerové – Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny
učitele. Domnívám se, z vlastní zkušenosti, že pomocí by mohlo i podstoupení tzv.
mentoringu (koučinku) s kvalitním mentorem.
Co se týká syndromu vyhoření, také z osobní zkušenosti, doporučuji školení Školních
systemických konstelací Čeňka Roseckého (konkrétně oddíl Jak nevyhořet) pod záštitou
Tvořivé školy. Nejlepší je samozřejmě nedostat se do stadia vyhoření, naslouchat svému
tělu a duši a v případě rozpoznání únavy zpomalit a více odpočívat. V tomto kontextu
bych se zasazovala o prevenci syndromu vyhoření placeným ročním volnem po
několika letech v praxi (ne ale po 15 letech praxe, jak navrhovala loňská vláda – to už je
vyhoření téměř jisté, ale podstatně dříve, např. po 5 – 7 letech). Toto volno by mělo
učiteli sloužit jako čas pro načerpání psychických sil, jako prostor pro rekapitulaci a
hodnocení své profesní dráhy, prostor pro sebevzdělávání a přemýšlení, jakou cestou
v praxi se vydat dál.
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Závěr

Tato práce se zabývala zdravím a kvalitou života pedagogů.
V teoretické části jste se mohli dočíst o tom, co je zdraví, kvalita života a jak jsou na
tom obecně učitelé s těmito hodnotami. Detailněji jsem se věnovala pitnému režimu,
stravování, doplňkům stravy, nemocem učitelů, hluku, alkoholu, učitelskému stresu a
stresu obecně, copingovým strategiím, vnímáním sebe sama, postavení učitelů ve
společnosti a syndromu vyhoření.
V praktické části jsem vyhodnocovala výsledky dotazníkového šetření, kterým jsem si
ověřovala stanovené předpoklady. Předpoklady se vztahují k práci učitele, jeho zdraví a
kvalitě jeho života. Necílí na to stát se skutečnými vědeckými hypotézami, snažím se
jimi jen informovat o vybraných specificích učitelského povolání, které jsem
vypozorovala já během své praxe a které jsem formulovala po četných diskusích se
svými kolegy na toto téma.
Do výzkumu byli zahrnuti pedagogové několika pražských základních škol. Z dvaceti
oslovených škol s prosbou o vyplnění dotazníku se mi jich vrátilo vyplněných jen 58.
Menší část jsem rozdávala papírově, větší části respondentů stačilo kliknutí na odkaz,
který je automaticky vpustil do webového prostředí dotazníku. Proč se do šetření
zapojilo tak málo učitelů, mohu jen odhadovat.
Závěry výzkumné části jsou následující:
Učitelé nedodržují pitný režim (47 % z dotázaných), většina dotázaných se stíhá najíst
a stravuje se (co do častosti příjmu potravy) optimálně, vykonávat potřebu v době
výkonu povolání stíhají. Více než polovina učitelů se domnívá, že trpí nebo trpěla
chorobou spojenou s výkonem jejich povolání. Velmi často se objevovaly zmínky o
potížích s hlasem a bolestmi krku, různá nachlazení, chřipky a onemocnění dýchacích
cest. Osobně mě překvapilo, že se nikdo nezmínil o parazitárních infekcích, nejčastěji
způsobených hoštěním vší či roupů. Domnívám se, že obzvláště na 1. stupni a ve ŠD je
to poměrně běžný problém. Většina učitelů doplňky stravy neužívá (67 %). Skupina
přiznávající doplňky stravy (33 %) byla z většiny tvořena pedagogy, kteří užijí dva a
více doplňků. Nejčastěji učitelé doplňují vitamíny B a C a ginko bilobu. 66 % učitelů
přechází nemoci. Důvody přecházení netkvěly jen v tom, že by brali ohledy na je
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nahrazující suplenty, ale také to, že hodina nebude mít takovou kvalitu, jako když si ji
odvede učitel sám. Někteří uvedli upřímně, že důvodem, proč nemoci přechází, jsou
peníze a neproplacené první dny nemocenské. Většina učitelů, celkem 82 %, volí,
vlivem hlučného školního prostředí, ve svém volném čase tišší aktivity. Učitelé se
nejčastěji zbavují stresu pohybem (sportem) a také četbou. My už ale nyní víme, že
četba je strategie, která odbourání stresu nepomáhá. Většina učitelů alkohol užívá, ale
jen menšina z nich (17%) přiznává, že ho někdy užijí po vystavení stresové situaci. 55
% dotázaných učitelů má pocit, že se dostatečně věnuje své rodině, koníčkům a
seberozvoji. Domnívám se ale, že procento těch, kteří tento pocit nemají, je velké (45
%). Co je příčinou tohoto pocitu by stálo za detailnější prozkoumání. Většina
dotázaných face to face komunikaci s rodiči vnímá s jejím klady i zápory. 33 %
pedagogů na ni pohlíží spíše pozitivně, 21 % negativně. Většina učitelů (83 %) se
svěřuje kolegům se svými potížemi, kolegové tak plní funkci, z hlediska psychické
náročnosti povolání, „ochranné bariéry“ – sociální opory. 90 % učitelů nedrží rádo
dozory. Většina v důvodech uváděla, že je tato nepopulární činnost staví do role
dohlížitelů a krotitelů, navíc jim zabírá tolik potřebný čas, který mají věnovat o
přestávce sobě. Většina učitelů (86 %) vnímá postavení učitelského povolání

ve

společnosti jako nedoceněné. Většinu učitelů jejich plat limituje ve výběru trávení
dovolené v období volna. Učitelé vnímají své finanční ohodnocení jako nedostatečné.
Celých 53 % pedagogů se domnívá, že tento faktor má vliv na jejich sebevědomí. 61
% z nich vnímá nutnost profesního sebevzdělávání jako prospěšnou záležitost. Většinu
učitelů fakt, že přípravou a realizací výjezdu zaberou více času, než kolik mají reálně
zaplaceno, v uskutečnění výjezdu neovlivní. Materiální zabezpečení školy (vybavenost
– kopírky, dataprojektory aj.) činí učitele spokojenými. 64 % učitelů se cítí vyčerpaně a
ve stresu. 34 % se tak cítí již několik měsíců, ba i let. Jsou tak aktuálně ohroženi
syndromem vyhoření. Většina učitelů relaxuje sportem, četbou a kontaktem s rodinou a
přáteli. Toto zjištění prakticky koreluje se zjištěními týkajícími se odbourávání stresu.
V závěrečné fázi výzkumné části jsem uvedla návrhy na řešení či zlepšení skutečností
zjištěných výzkumem.
Domnívám se, že informace z výzkumné části by mohly sloužit dalším lidem
(studentům, odborníkům) jako tipy, nebo odrazové můstky, chcete-li, k tomu, kterým
směrem napnout své síly ve svých výzkumných pracích.
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Psaní této práce pro mě bylo obtížné. Při jejím tvoření jsem totiž postupovala poněkud
neklasicky. Tzv. „od konce“, od praxe k teoriím. Protože výzkumné předpoklady vzešly
z reflexe nad dennodenní realitou práce učitele na základní škole, bylo obtížné pro ně
dohledat potřebnou teoretickou oporu. Máte předpoklady, máte výzkum, ale nemáte
literaturu.
Pro mě samotnou vypracování této práce bylo velmi náročnou disciplínou. To, do jaké
míry, se dá tato práce považovat za naplňující vědecké stanovy takových prací,
ponechám na posouzení jiných. Náročné se nemusí rovnat kvalitnímu. Přesto doufám,
že jako celek bude má práce úspěšná a prospěšná.
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7

Přílohy

7.1 Dotazník
Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Poslouží jako výzkumný materiál k mé DP (Zdraví a kvalita života
pedagogů na ZŠ). Ověřuji si jím vytyčené předpoklady, které se týkají subjektivního hodnocení kvality
života učitelů. Kroužkujte vyhovující odpověď, v případě potřeby někde k otázce doplňte. Děkuji za
vyplnění.

1)Kolik tekutin v litrech přijmete během dne?
méně jak 1 l/ více jak 1 l, ale méně jak 2 l/ více jak 2 l
případný komentář: _______________________
2)V pracovní době jíte:
jedenkrát/dvakrát/třikrát/více jak třikrát/nejím
případný komentář:_______________________
3)Stíháte v době výkonu povolání vykonávat potřebu? ANO/NE – pokud NE, co je
podle Vás důvodem
__________________________________________
4)Užíváte nějaký doplněk stravy?
ANO, doplňte jaký a proč jej užíváte
__________________________________________
5)Přecházíte nemoci?

ANO/NE - pokud

ANO/NE - pokud ANO, proč takto činíte?

_____________________________
6)Domníváte se, že trpíte/jste trpěli chorobou, která měla/mohla mít příčinnou
souvislost s výkonem Vašeho povolání?
ANO/ NE
- pokud
ANO, o jakou chorobu jde _________________________________________________
7)Volíte ve svém volném čase spíše nehlučné, tišší aktivity?

ANO/NE

8)Jakým způsobem odbouráváte stres?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9)Pijete alkohol?

_____________

10)Pijete alkohol poté, co jste vystaveni stresové situaci související s Vaším
povoláním?
ANO/NE/NĚKDY
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11)Věnujete se dostatečně např. své rodině, koníčkům, rozvoji sebe sama?
ANO/NE

– pokud NE, co je důvodem _________________

12)Jak vnímáte (fyzicky, psychicky, odborně) face to face komunikaci s rodiči
žáků?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13)Svěřujete se se svými denními starostmi a potížemi kolegům?
pokud NE, co je důvodem ______________
14)Dozory držíte rád/a?
___________

ANO/NE

ANO/NE -

– pokud NE, co je důvodem

______________________________________________________________________
15)Váš názor na postavení učitelského povolání ve společnosti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16)Vnímáte své finanční ohodnocení jako dostatečné?
ANO/NE pokud NE,
komentář:____________________________________________________________
17)Ovlivňuje významně výše Vašeho platu výběr trávení dovolené v období volna
(např. o prázdninách)?
ANO/NE
komentář:______________________________________________________________
18)Domníváte se, že kdybyste vydělával/a více, cítil/a byste se sebevědomější?
ANO/ NE

komentář: _________________________________

19)Jak vnímáte povinnost sebevzdělávání ve své profesi?
__________________________________________________________________
20)Ovlivní Vás v realizaci výjezdu (např. ŠVP, výlety, pobyty, aj.) fakt, že máte
zaplacených jen 8,5 hod. , přestože jím strávíte více času?
ANO/ NE
komentář:

________________________________

21)Činí Vás materiální vybavenost (př. kopírky, interaktivní tabule) školy
spokojeným/ou?
ANO/ NE

- pokud NE, co je důvodem ______________________
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22)Cítíte se vyčerpaně a ve stresu? ANO/NE
Pokud ANO, jak dlouho se tak již cítíte? týden, měsíc, půl roku, rok, déle než rok
23)Jakým způsobem relaxujete?
_____________________________________________________________________
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