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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na učitelskou profesi s cílem zjištění pozitivních i 

negativních faktorů ovlivňujících práci učitele. Práce je rozdělena do dvou částí: na část 

teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na základní definici učitelské profese, 

vymezení pojmů souvisejících s učitelskou profesí a také na postavení učitele a jeho roli ve 

společnosti. Dále se tato část zaměřuje na kritéria spokojenosti všeobecně a v neposlední řadě 

na jednotlivé faktory, které působí na spokojenost učitele v jeho zaměstnání. 

Cílem praktické části je zjistit které faktory nejčastěji ovlivňují spokojenost a 

nespokojenost učitelů u vybraného vzorku učitelů pražské základní školy. Šetření bylo 

prováděno formou dotazníku.  Dále se praktická část zaměřuje i na zjištění, kolik učitelů by si 

opět zvolilo svoji profesi. Zahrnuje vyhodnocení dotazníku, ve kterém hledám faktory 

ovlivňující spokojenost učitelům se svým povoláním, zejména pak faktory společné. 

Vyhodnocením dotazníku jsem zjistila, že nejvíce stresujícím faktorem je pro učitele 

spolupráce s rodiči a nekázeň žáků. Většina učitelů si stěžuje také na přebujelou 

administrativu a nedostatek úcty k jejich náročnému povolání, na nedostatek celkového 

ocenění rodiči i společností, (nejednalo se pouze o nízké mzdy, ty byly zmiňovány jen 

výjimečně). Kladně byl v průzkumu na této škole hodnocen velmi dobrý kolektiv učitelů, 

podpora vedení i zázemí školy, tak jako možnost práce s dětmi, seberealizace a tvůrčí práce. 

Stejné povolání by si opět zvolilo 45,5% učitelů I. stupně a 63,5% učitelů II. stupně. 
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Úvod 

Učitelské povolání se společně s lékaři, vědci a zdravotními sestrami stabilně drží na 

vrcholu povolání dle společenské prestiže. V poslední době je také velmi často zmiňované 

médii, zejména v souvislosti s růstem platů učitelů, s důležitostí vzdělávání jedinců z hlediska 

dobře fungující společnosti, ale bohužel i v jiných souvislostech, kterými jsou dnes různé, 

neustále se zvyšující sociálně patologické jevy, jako např. šikana učitelů žáky, šikana žáků 

učiteli a v neposlední řadě i mobing, bossing, sexuální obtěžování či diskriminace žáků ze 

strany učitelů, ale i naopak.  

Většina populace se s touto profesí setkává při každodenním životě, ať už v roli žáků, 

v roli rodičů, nebo jiným způsobem. Mnoho lidí si také myslí, že problematice výchovy, 

vzdělávání a učitelské profesi jako takové rozumí a může ji tedy hodnotit, kritizovat, 

usměrňovat, zasahovat do ní, apod. Z hlediska profese jsou na učitele kladeny stále nové a 

nové požadavky, ať již ze strany, rodičů, žáků, vedení školy, ministerstva školství. Dnešní 

učitel se musí stále vzdělávat, zlepšovat své výkony, být dobrým vzorem pro své žáky, 

spolupracovat s rodiči, být loajální vůči zaměstnavateli, být týmový hráč, zodpovědný, 

kreativní, zvládat v klidu stresové situace a při tom všem ještě být případně dobrým partnerem 

nebo rodičem.   

Pro toto téma jsem se rozhodla, protože již 22 let učím na základní škole, během své 

praxe na třech různých základních školách jsem se setkala s různými osobnostmi učitelů a 

chtěla bych touto cestou proniknout hlouběji do problematiky učitelské profese a zjistit, zda 

vůbec může být učitel při všech těchto výše jmenovaných profesních, morálních a lidských 

požadavcích spokojený a jaké vlastně jsou faktory, které tuto spokojenost ovlivňují, případně 

zda vůbec existují studie zabývající se touto problematikou. 

Práce je rozdělena na dvě části: na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou 

definovány na základě odborné literatury určité pojmy, jako je učitelská profese, učitelské 

povolání, osobnost učitele, neboť tyto pojmy bývají často zaměňovány.  

V praktické části bude zpracován a vyhodnocen anonymní dotazník učitelů základní 

školy v Praze, týkající se faktorů, které pozitivně či negativně ovlivňují spokojenost učitelů. 

Zároveň bude sledována délka praxe učitelů a její vliv na spokojenost s touto profesí. 

Výsledky získané z šetření na pražské základní škole budou srovnávány s průzkumem Paulíka 

(1999), a to v bodech spokojenosti učitelů s jednotlivými faktory, které na ně v zaměstnání 

působí a dále bude srovnávána pravděpodobnost opakované volby stejné profese. 
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Teoretická část 

 

1.  Charakteristika učitelské profese 

 

      Škola zajišťuje řadu funkcí, od získávání základních vědomostí, potřebných k životu, až 

po osvojování si společenských hodnot, nutných pro fungování společnosti. Odpovědnost za 

splnění těchto požadavků je kladena na učitele a na školu. Učitelské povolání získává tak 

velkou společenskou důležitost. Učitelství může být i stresující, pokud podmínky pro výuku 

neodpovídají požadavkům pro splnění těchto náročných úkolů, uvádí Šimíčková-Čížková a 

kol., (2010).  

Úloha vzdělávání a úroveň jeho kvality stojí v popředí pozornosti všech vyspělých 

zemí. S postupujícím časem je vzdělávání přiznávána čím dál tím větší hodnota, neboť 

vzdělanost představuje faktor kvality společnosti a zdroj její prosperity (Bendl a kol., 

2011). 

Hlavní zárukou kvalitního vzdělávání mladé generace jsou vysoce kvalifikovaní a 

motivovaní učitelé. Dnešní učitelé se v dosud nebývalé míře musejí vyrovnávat s rostoucími 

požadavky a úkoly, které na ně klade společnost a učitelská profese jako taková (Bendl a kol., 

2011). 

Učitelské povolání je jedním z nejstarších povolání vůbec. Své doložené kořeny má již 

v antickém Řecku, kde byli tzv. prvními učiteli- paedagógy otroci, doprovázející syny svých 

pánů. V nejširším smyslu slova může být učitelem (obecně edukátorem) každý, kdo působí na 

ostatní, za účelem výchovy a vzdělávání, ať už se jedná o rodiče, prarodiče, učitele, různé 

lektory, vedoucí kroužku apod.  

V užším smyslu slova je povolání učitele spojeno se vzdělávacím systémem a 

především se školou. Často slýcháme, že být učitelem není jen povolání, ale že je to 

především poslání. Že je to něco výjimečného, je to jedno z nejprestižnějších povolání, které 

se již léta umisťuje na přední místa žebříčku dle prestiže povolání.  

Z hlediska společenského prospěchu a přínosu je učitelské povolání také jedno 

z nejdůležitějších povolání vůbec. Většina vyspělých států Evropy a světa včetně České 

republiky klade velký význam na výchovu a vzdělávání člověka v rámci prospěšnosti pro 

společnost. Snaží se o vytváření žebříčku hodnot, vzdělání a výchovy budoucích odborníků, 

stejně jako o dosažení výchovy člověka jako plně socializovaného a svébytného jedince. A 

v  neposlední míře se snaží zabránit různým sociálně- patologickým jevům, jako je kriminalita 
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užívání návykových látek, šikana,  kyberšikana, apod. Jaký by měl být tedy učitel, aby 

splňoval všechny požadavky dnešní společnosti na jeho povolání?  

 

1.1 Vymezení pojmů učitel, pedagog, edukátor 

            V této části textu se pokusím vymezit pojmy, užívané v souvislosti s pedagogickou 

činností jejích aktérů. Ve své práci budu definovat pojmy učitel, pedagog,  edukátor a rozlišit, 

kdy je který vztah vhodné použít, neboť v praxi bývají tyto pojmy často zaměňovány jako 

synonyma. 

 

1.1.1  Učitel 

Nejdůležitějším faktorem vzdělávání je učitel, jeho osobnost a charakteristické rysy, 

které se vztahují k ideálu povolání, uvádí Heřmanová (2004, s. 22). Učitel je jeden ze 

základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický 

pracovník, zodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky vzdělávání. K výkonu 

učitelského povolání je nezbytná pedagogická způsobilost. Současné pojetí učitele vycházející 

z rozšířeného profesionálního modelu, zdůrazňuje jeho subjektově-objektové role v interakci 

se žáky a prostředím. Učitel spoluvytváří edukační prostředí, klima třídy, organizuje a 

koordinuje činnosti žáků, řídí a hodnotí proces učení. Stoupá význam sociálních rolí učitele v 

interakci se žáky. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009). Podle Pelcové a Semerádové (2014) je 

učitel osobou, kterou nenahradíme knihami ani informačními technologiemi. Učitel učí věci, 

které nejsou v knihách. Skutečným učitelem je člověk, který učením vychovává, proto k němu 

nutně patří i sociální angažovanost, zájem o druhého, přirozená autorita, profesní znalosti a 

kompetence i životní zkušenosti. Povolání učitele je v očích veřejnosti profese spojená 

s důvěrou a zodpovědností a vyžaduje vysoké morální a profesionální kvality. 

V dnešní době je zdůrazňována vzájemná interakce mezi učitelem a žákem, čili učitel 

není jen subjekt, působící systematicky na žáky, ale měl by být zároveň i objektem, který se 

pomocí zpětné vazby od žáků dále sám zlepšuje nejen směrem k této vzájemné interakci, ale 

k dosažení ještě lepších výsledků ve své činnosti. Tím by měl směřovat k profesním cílům, 

jako např. stát se nejen dobrým učitelem, ale i nezpochybnitelným odborníkem. 

K tomuto cíli může učiteli pomoci, dnes stále více zmiňované prostředí. Pokud učitel 

toto prostředí využije ve svém záměrném působení, hovoříme o pedagogizaci prostředí. Kdy 

zapojí cíleně prostředí do výchovného procesu. V určitých situacích může prostředí kladně 

působit i bez záměru učitele, nebo výchovný efekt může být díky prostředí úplně jiný, než 
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učitel zamýšlel. A samozřejmě existují i případy, kdy stojí prostředí ve výchovných a 

vzdělávacích procesech naopak proti snahám učitele.  

 

1.1.2  Vymezení pojmu pedagog 

Termín pedagog je odvozen od slova pedagogika, která pochází z antického Řecka. 

Slovo paidagógos je odvozeno od základu paidalon (chlapec) a agogé (znamená vésti), 

Pelcová, Semerádová (2014). Pedagog je především ochránce a průvodce dítěte na cestě za 

poznáním.  Ve starém Řecku byl slovem paidagógos označován otrok který pečoval o syna 

svého pána, doprovázel jej na cvičení a do školy. Ze staré řečtiny se tento výraz přenesl do 

antické latiny- jakožto paedagogus- avšak již s posunutým významem (nejen otrok – 

průvodce, ale učitel, vychovatel). Lze předpokládat, že již v antickém světě se vytvořila 

speciální profese pedagoga- učitele, s požadovanou zvláštní kvalifikací (byť se jednalo o 

otroky). (Průcha, 2013) 

Anglický výraz pedagogy má specifický význam, nekorespondující s českým termínem 

„pedagogika“, jemuž odpovídá v angličtině termín „edukační věda“, vědy (educational 

science/science). V USA, V. Británii, Kanadě, Austrálii a také v mezinárodní odborné 

komunikaci vedené v angličtině se používá termín „edukační věda/vědy“ ve smyslu 

skupiny interdisciplinárních oborů, teoretických a výzkumných, pokrývajících různé 

stránky edukace (edukační reality). Charakteristický pro toto je přístup uplatňovaný 

v Mezinárodním pedagogickém slovníku (International Dictionary of Education, Page a 

Thomas, 1978 IN: Průcha,2013str.30). U hesla „edukační věda“ stojí doslova: Viz 

„pedagogický výzkum“ (educational reaserch) a „ teorie edukace“ (theory of education). 

Naproti tomu anglický výraz pedagogy má význam užší. Označuje principy a „umění“ 

vyučování. Tedy nejspíše koresponduje s českým termínem „obecná didaktika“. (Průcha, 

2013). 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, vymezuje pojem pedagogického pracovníka v § 2, odst. 1: 

„Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou 

speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního 

právního předpisu“. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou 

pedagogickou činnost v zařízení sociálních služeb. Přímou pedagogickou činnost vykonává 

podle § 2, odst. 2 výše uvedeného zákona: učitel, pedagog v zařízení pro další vzdělávání 
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pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent 

pedagoga, trenér, metodik prevence v pedagogicko- psychologické poradně, vedoucí 

pedagogický pracovník. 

 

1.1.3 Vymezení pojmu edukátor 

„Výchovný činitel, který v průběhu edukace, předává informace, učí; ve výchovně 

vzdělávacím procesu většinou učitel, pedagog, rodič, vychovatel“. (Pedf. muni./Základní 

pedagogické pojmy/,2010). Termín edukátor  se dnes používá spíše v obecné rovině. Jednak 

je pod tímto pojmem zahrnut učitel, jako takový, ale i ostatní osoby, které vykonávají nějaké 

edukační procesy, nejen ve škole. Patří sem instruktoři, lektoři s různým vzdělávacím 

zaměřením, pedagogové v nápravném zařízení, mistři odborného výcviku aj. Naproti tomu 

termín učitel je spjat přímo s edukačními procesy, odehrávajícími se ve škole, a to počínaje 

předškolním vzděláváním a konče vzděláváním vysokoškolským. 

V dnešní době je terminologie, týkající se pojmu učitel, pedagog, vzdělavatel, edukátor  

poměrně nejednotná, jako u většiny sociálních věd, nicméně lze tvrdit, že se může jednat 

jistým způsobem o synonyma, která vystihují člověka, podílejícího se na vzdělávání výchově 

a všech dalších procesech s nimi spojených, protože v dnešní době nelze mluvit pouze o 

vzdělávání, ale výchova je dnes společně s dalšími prvky nedílnou součástí učitelského 

povolání. 

 

1.2   Učitelská profese 

Učitelská profese má klíčovou zprostředkující roli ve společnosti, která se snaží 

vyrovnat se sociálními proměnami, uvádí Heřmanová (2004). Pokud si mají učitelé udržet 

důvěru společnosti, musí jejich profesionální styl obsahovat kreativní přístup.  

Zde je nutno podotknout, že v odborné literatuře existují publikace, které se zabývají 

profesionalitou učitelského povolání. 

Základní otázku, zda je učitelství profese, si kladou američtí odborníci A. C. Ornstein 

D.U.Levine (1989, 4. vydání) ve své knize Základy edukace (Foundation of Edukation) 

Poukazují na to, že až do 20. století měli učitelé relativně nižší odbornou přípravu pro své 

povolání (ve srovnání s inženýry, lékaři, aj.) a současně i relativně nižší pravomoc rozhodovat 

o podmínkách svého povolání. Na základě těchto zjištění konstatují, že učitelé nesplňují 

všechna kritéria pro profesi, a proto nemohou být nazíráni jako profese, nýbrž jako 

semiprofese. Dle tohoto tvrzení není učitelství profese v plném smyslu, protože nesplňuje 



11 
 

některé charakteristiky, které profese musí mít. Může být tedy považované za semiprofesi 

nebo za „vyvíjející se profesi“, která se k uvedeným charakteristikám dopracovává.  

Učitel by měl být osobností, která se soustavně vzdělává, vychovává děti, mládež, nebo 

dospělé, uvádí Šimíčková (2010). Učitelství představuje komplex neoddělitelných 

charakteristik jak osobnostních, tak i společenských a profesních. Tyto charakteristiky by se 

měly promítat do profesních kompetencí, které bývají definovány jako způsobilost 

k vyučování, vychovávání, k sebereflexi, sebehodnocení. Učitelská profese je 

v pedagogickém slovníku definována stejně jako učitelské povolání, respektive je odkázána 

na vymezení pojmu učitelské povolání. Profese učitele patří k psychicky náročnějším 

povoláním, klade velké nároky na schopnost jedince odolávat zátěžovým situacím, jako je 

hluk, konfliktní situace, a podobně. 

 

1.2.1 Požadavky na učitelskou profesi 

Požadavky, které by měl splňovat dobrý učitel, byly formulovány již J. A. Komenským, 

M. F. Qintililianem, F. Švadlenkou a dalšími autory. Úlohu učitele chápal Komenský jako 

realizátora humánních změn. Plnění učitelského úřadu bylo vymezeno v „Knize mehtódní“, 

kde těžištěm knihy jsou osobnostní a mravní hodnoty učitele. Ze specifických osobnostních 

rysů byla zdůrazňována bázeň boží, svědomitost, chuť a láska ke svému úřadu a k dětem, 

trpělivost, tichost, pilnost, příchylnost, spokojenost, slušnost, skromnost, opatrnost a veselá 

mysl, uvádí Heřmanová (2004). Tedy výčet nemalý, bylo by zajímavé zjistit, kolik těchto 

vlastností mají dnešní učitelé.  

Předpoklady pro výkon a činnost pedagogických pracovníků rovněž vymezuje zákon č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“. 

V § 3, Hlavy II. zákona jsou striktně jmenovány podmínky pro vykonávání pedagogické 

činnosti. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: 

a. je plně způsobilý k právním úkonům; 

b. má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává; 

c. je bezúhonný; 

d. je zdravotně způsobilý; 

e. prokázal znalost českého jazyka; 

 Učitel musí udržovat kázeň žáků, být jim autoritou a zároveň i přítelem a pomocníkem, 

získat si důvěru žáků, jejich rodičů a vytvářet přátelskou atmosféru ve třídě, uvádí Šimíčková- 

Čížková a kol. (2010). Současné požadavky na učitelskou profesi jsou obrovské. Tyto 
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požadavky souvisí s neustálým vývojem a pokroky, ať už v oblastech vědních, medicínských, 

či informačních nebo komunikačních technologií.  

Požadavky na učitele vytyčuje všeobecně uznávaná Deloresova koncepce čtyř pilířů 

vzdělávání. České školství, jak je patrné např. z pojetí cílů vzdělávání v Rámcově 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), vycházející z těchto 4 pilířů, 

přijalo v zahraničí všeobecně uznávanou formulaci základních cílů pro 21. století, kterým má 

škola věnovat stejně velkou pozornost (Bendl, 2011). 

Základní pilíře vymezené čtyřmi body: 

1. Učit se poznávat a využívat nové komunikační a informační technologie; umět se 

orientovat v množství informací; umět kriticky myslet; naučit se informace 

zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat. 

2. Učit se jednat (získávat životní dovednosti). 

3. Učit se žít společně (respektovat a uznávat druhé; tolerovat odlišnost, pracovat 

v týmech). 

4. Učit se být (získávat schopnost sebereflexe a autoregulace; jednat s větší autonomií; 

přijímat osobní odpovědnost za své činy a rozhodnutí). 

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům by měl být učitel především velmi psychicky 

odolný jedinec, který je kompetentní pro výkon svého povolání, obdařen kritickým myšlením, 

s přátelským vztahem k dětem ale zároveň i autoritou a profesionálem, který se sám stále 

vzdělává. Také by měl být dobrým týmovým hráčem, loajálním vůči nadřízeným, 

spolupracujícím s rodiči, s individuálním přístupem k dětem, zejména s poruchami učení nebo 

chování.  Měl by být zároveň psychologem lidské duše a v neposlední řadě také asertivní ve 

svém jednání. 

 

1.3 Definice učitelského povolání 

Definici učitelského povolání vymezuje pedagogický slovník jako sociální pracovní roli 

spojenou s výkonem souboru činností, jejichž smyslem je působit na chování, přesvědčení, 

cítění žáků a předávat jim znalosti, dovednosti vytvářené kulturou předchozích generací. Pro 

učitelské povolání je charakteristická: 

1. Existence systematické teorie, o kterou se učitelská činnost opírá. 

2. Nutnost osvojení této teorie pro zvládnutí profese, jejíž formální podmínkou je 

vysokoškolské studium. 



13 
 

3. Existence specifické společenské potřeby vychovávat a vzdělávat mladou generaci a 

profesní autorita učitelů. 

4. Existence profesní asociace učitelů, jejichž cílem je udržovat „stavovskou“ čest a 

rozvíjet pravidla profesního chování učitelů. 

5. Existence profesní etiky, tj. etiky vztahu učitelů k žákům, rodičům i celé společnosti. 

V praxi bývají často považována za synonyma slova „zaměstnání“ a „povolání“. 

Zaměstnávat se znamená trávit čas nějakou činností, kdežto povolání v sobě zahrnuje cosi 

vyššího, být povolán k něčemu znamená oddanost věci, ne pouhé zaměstnávání se. Povolání 

se vyznačuje závazkem k odpovědnosti, neobejde se bez lidské angažovanosti, Pelcová, 

Semerádová (2014).  

S charakteristikami učitelského povolání je spjata role učitele ve společnosti, jeho 

sociální status a prestiž. V současnosti je učitelské povolání ovlivňováno různými faktory, 

zvláště zvyšující se spoluprací mezi formálními a neformálními vzdělávacími institucemi, 

otevíráním školy společnosti, zvyšujícím se důrazem na celoživotní vzdělávání a jiné, a proto 

musí učitelé hledat nový základ své autority ve škole i ve společnosti. (Průcha, Waltrová, 

Mareš, 2009) 

Učitelské povolání patří k povoláním, které je velmi náročné, úspěšnost učitele závisí na 

mnoha faktorech. Při hodnocení kvality činnosti učitele sleduje Heřmanová (20, s. 68) tři 

stránky činnosti. Vychází z hodnotícího formuláře Capitol Hill Day School: přípravu na 

výuku (znalost látky daného předmětu, využívání pomůcek, schopnost organizovat a řídit 

vyučovací hodinu, vytváření klimatu ve třídě), sleduje i vztah učitele k žákům a ke svým 

kolegům i jeho další odborný růst a vzdělávání. 

 

1.3.1 Role učitele a jeho prestiž 

Postavení učitele ve společnosti vymezuje jeho sociální role. Společenská pozice učitelů 

má určitou společenskou hodnotu, prestiž. Relativně trvalou pozici pak nazýváme statusem, 

Holeček (2014). Status je místo, které jedinec zaujímá ve společenském systému a z této 

pozice je pak očekáváno, že bude plnit určitou roli a chovat se způsobem, který od něj 

společnost, žáci, kolegové a rodiče, očekávají. Učitelská role v sobě obsahuje několik dimenzí 

učitele: dimenze instruktora, který vysvětluje a informuje, dimenze vychovatele, který žáky 

vychovává a je pro ně vzorem v chování a jednání, dimenze stratéga, který žáky řídí. Podle 

Heřmanové (2004) v učitelské roli rozlišujeme tyto dílčí části: interpersonální, informační a 

rozhodovací. Často se připojuje ještě administrativní. Pro úspěšné převzetí učitelské role je 
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významný zájem o druhé lidi, empatie. Pro úspěšné vykonávání této role je důležité umět řídit 

svůj čas, orientace na cíl volba realistických cílů a stanovení priorit. 

Společenská prestiž učitele podle Čadové a kol. (2006, s. 96), zaujímá přední místo 

hned po lékařské profesi, průměrné skóre společenské prestiže u vysokoškolského učitele 

dosahuje 78,5 a učitele na základní škole 71,3 a dosahuje tak třetí a čtvrté místo 

v hodnotovém žebříčku. Je zajímavé, že učitelé vzhledem k nízkému finančnímu ohodnocení 

své práce pociťují svoji společenskou prestiž poměrně hůře. Filadelfiová (2008) uvádí, že 

vlivem nízkých mezd, zaostávajících za nekvalifikovanými profesemi, dochází k prudkému 

poklesu společenské prestiže učitelů na Slovensku. České poměry jsou obdobné. 

Je zajímavé, že sami učitelé nevnímají svoji společenskou prestiž příliš vysokou, spíše 

naopak. Vycházejí ze skutečnosti, že jejich práce není rodiči, dětmi a společností vůbec 

doceněna, také platy neodpovídají vynaložené energii, úsilí a vysokoškolskému vzdělání 

učitele. 

 

1.4 Vliv práce na kvalitu života 

Vzhledem k tomu, že člověk tráví v práci většinu svého života, tak má práce značný 

vliv na jeho spokojenost. Ne jinak je tomu i v učitelské profesi. Ta nepřináší okamžité 

uspokojení potřeb, ale až s odstupem času se ukáže schopnost této profese, anebo její opak. 

Proto je frustrace v učitelské profesi daleko vyšší než kterékoliv jiné. Práce napomáhá 

uspokojit základní i vyšší lidské potřeby: v práci dochází k seberealizaci člověka, k uznávání 

jeho hodnot, uskutečňuje se sociální kontakt, za mzdu lze nakoupit potraviny a uspokojit 

základní potřeby. 

 Kvalita života se obvykle popisuje v pojmech jako je soběstačnost, autonomie, 

důstojnost, seberealizace, spokojenost v mezilidských vztazích, sociální a kulturní 

integrovanost, tvořivost a schopnost žít v souladu s danou kulturou. V současné době je 

studium kvality života interdisciplinárním oborem, uvádí Čadová a kol. (2006).  Práce souvisí 

s pocitem kvalitního prožívání života. Učitelská profese v dnešní době stále bojuje s pocitem 

zneuznání a nedostatečného ohodnocení, i přestože v žebříčcích prestiže stojí na předních 

příčkách. Učitelé ale svou hodnotu takto nevidí. 

Práce je významnou součástí identity člověka. V době Rakousko – Uherska se lidé 

neznali jmény, ale oslovovali se jmény profese, kterou vykonávali. Pro okolí byl člověk tím, 

co vykonával. Tyto postoje přetrvávají dodnes. Hodnota člověka je definována především 

jeho úspěchy v práci a je spojována s jeho výdělkem, uvádí Šimíčková (2010). Práce je 
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důležitou náplní života člověka, a proto úzce souvisí s celkovou kvalitou života člověka. Je 

jednou ze základních lidských činností, má jak svoji individuální, tak i společenskou stránku.  

Lidská práce je cílevědomým procesem, zprvu byla zaměřena pouze na uspokojování 

biologických potřeb. V naší kultuře hraje zaměstnání centrální roli, má hluboké zakořenění 

jak ve společnosti, tak i v psychice člověka, uvádí Šimíčková (2010). Podle Freuda je práce 

poutem, které nás váže k realitě, uvádí Mayerová, Růžička (2001). Práce umožňuje člověku 

jeho společenské zařazení, je projevem jeho společenské aktivity, umožňuje jeho 

seberealizaci. 

 

1.4.1 Práce a uspokojování potřeb 

Člověk v práci utváří sám sebe i celou společnost, uvádí Čadová a kol. (2006). Práce je 

specifickým druhem jednání, při kterém jedinec dosahuje naplňování svých potřeb. Podle 

Mayerové, Růžičky (2001) se uvádí pět základních potřeb, které jsou uspokojovány 

prostřednictvím zaměstnání: práce vytváří pro člověka reálnou strukturu času (dne, týdne, 

roku), jedinci se ztrátou zaměstnání postrádají právě strukturu času. Dále práce umožňuje 

člověku získávat sociální zkušenosti mimo rodinu, umožňuje jedinci se podílet na cílech, 

které ho přesahují, vymezuje jeho osobní status a jeho identitu a vynucuje si řadu aktivit, ke 

kterým člověk bez zaměstnání není motivován. 

Práce přináší lidem pro důstojný život nezbytnou ekonomickou a sociální odměnu. 

Kvalita pracovního života je spojována s pocitem celkové spokojenosti, s fyzickým i 

duševním zdravím a celkovou životní pohodou. Kvalita pracovního života ovlivňuje 

spokojenost nejen s prací, ale projevuje se i v dalších, mimopracovních oblastech života. 

Čadová a kol. (2006).    

Hodnotící kritéria kvality pracovního života, dle Čadové a kol. (2006, s. 48) 

Jistota kariéry v zaměstnání 

 Status v zaměstnání 

 Příjem  

 Sociální ochrana 

 Práva zaměstnance 

Rozvoj dovedností a schopností 

 Kvalifikace 

 Rozvoj kariéry 

Zdraví a well-being 
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 Zdravotní problémy  

 Rizika na pracovišti 

 Organizace práce 

Sladění pracovního a osobního života 

 Pracovní doba a volný čas 

 

1.5 Chápání pracovní spokojenosti 

Snaha o šťastný a spokojený život provází člověka po celou dobu jeho existence. Ne 

jinak je tomu i v učitelské profesi. To jak je učitel pracovně spokojen se v obrovské míře 

odráží i v jeho celkové životní spokojenosti a může tomu být i naopak. Ale zde obzvlášť 

s ohledem na zvýšené riziko syndromu vyhoření je pracovní spokojenost nesmírně důležitá, 

stejně jako u jiných pomáhajících profesí. Naplnění snahy o šťastný a spokojený život, však 

přináší odlišné formy i podoby. Historie nás přesvědčuje o odlišném chápání štěstí a 

spokojenosti. I v současné době můžeme spatřovat jakousi nevyváženost v podobě honby za 

zisky a výkonnostními charakteristikami. 

Spokojenost v práci je psychologická kategorie, kterou se v posledních desetiletích 

zabývají celé týmy psychologů, uvádí Šimíčková (2010). První odborné studie vznikly ve 30. 

létech minulého století a jsou spojeny se snahou o dosahování maximálního výkonu a zisku. 

V oboru psychologie se těmito otázkami zabývá především sociální psychologie a 

psychologie práce. Zaměření na pracovní spokojenost zaměstnanců a její sledování a 

hodnocení jsou spojovány se jmény zahraničních autorů Hoppocka, Roethlisberga a 

Dicksonse, uvádí Šimíčková (2010). Spokojenost s prací je však kategorií obsahově celkem 

širokou, která do sebe zahrnuje veškeré vlivy, které v práci působí: osobnostní kritéria, 

hodnoty, fyzikální činitelé na pracovišti, souvisí nejen s pracovními, ale i s mimopracovními 

podmínkami. Všeobecné hledisko termínu spokojenost vyjadřuje míru osobního vyrovnání, 

osobního štěstí, i míru osobního působení a zařazení ve společnosti. Vyjadřuje uspokojení 

potřeb jedince. Jedná se o složitý jev, neboť člověk nepracuje jen z ekonomických důvodů. 

Pracovní spokojenost je tedy mnohorozměrný sociální jev, který zahrnuje aspekty 

psychologické, sociologické, právní, organizační, pedagogické a zdravotní, Šimíčková (2010, 

s. 78). Čadová a kol. (2006), považuje za spokojenost s prací spokojenost s pracovním 

výkonem, pracovními podmínkami a smysluplností práce. 
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Tabulka 1 : Hodnocení sociologického průzkumu v roce 2004, hodnotová 

orientace, důležitost jednotlivých stránek života v % 

 

Mít zajímavou práci, která by mě bavila 96 % 

Mít práci, která má smysl 89% 

Pracovat v kolektivu sympatických lidí 87% 

Vydělávat hodně peněz 86% 

Mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci 65% 

Zdroj: Čadová a kol. (2006, s. 57).   

 

Údaje představují součet podílů odpovědí „velmi důležité“ a „spíše důležité“ v % 

z odpovědí respondentů. Zkoumané hodnoty byly získány od respondentů ekonomicky 

aktivních i neaktivních, přičemž polovinu vzorku tvořili lidé ekonomicky neaktivní (studenti, 

důchodci). I přesto bylo dosaženo vysokých hodnot. Mít zajímavou práci, nebo mít užitečnou 

práci, pokládala většina respondentů za „velmi důležité“, Čadová a kol. (2006). 

Hartl, Hartlová (2015) charakterizují spokojenost jako příjemný pocit z dobrých vztahů 

a z dobře vykonávané činnosti, Čapek (2010, s. 215) vymezuje spokojenost ve vztahu 

k výkonu práce: 

 Uplatnění vlastních schopností 

 Užitečnost výsledků 

 Ohodnocení práce 

 Sociální a technické prostředí, ve kterém je výuka realizována 
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2. Základní potřeby a motivace  

 

Snaha o motivaci jakéhokoliv člověka vychází z jeho potřeb. Aktuální úroveň motivace 

je daná nejsilnějšími potřebami jedince. Tato dominující potřeba pak rozhodujícím způsobem 

ovlivňuje jednání konkrétního jedince. Spokojenost jedince v zaměstnání vychází z jeho 

potřeb a očekávání, důležitý je způsob a kvalita uspokojení těchto potřeb. Z toho se pak odvíjí 

vliv jednotlivých faktorů v zaměstnání na spokojenost zaměstnance, v našem případě učitele. 

Hierarchická pyramida lidských potřeb je univerzálně platná a nezávislá na kultuře a 

společnosti. 

Nejucelenější teorie, zabývající se motivací a lidským chováním, je teorie amerického 

psychologa Abrahama Maslowa. Motivace člověka se utváří podle struktury lidských potřeb, 

pociťovaných nedostatků, v určitém pořadí:  

1. Potřeby biologické (potřeba kyslíku, potravy, vyměšování, odpočinku, spánku, 

sexuální potřeby) 

2. Potřeby bezpečí a jistoty, potřeba vyhnout se neznámému, nebezpečnému, 

nezvyklému 

3. Potřeba sounáležitosti a lásky, potřeba někam a někomu patřit, potřeba být pozitivně 

přijímán, milován 

4. Potřeby uznání a úcty, potřeba být druhými lidmi ceněn, uznáván, potřeba 

pozitivního hodnocení, sebehodnocení 

5. Potřeba seberealizace, sebeaktualizace, potřeba stát se tím, čím jedinec být může, 

naplnit a realizovat své potence, potřeba poznávání, potřeba estetických prožitků, 

krásna a souladu, Bedrnová (2002, s. 64). 

Potřeby nejsou však jediným motivačním činitelem, významnou roli hrají i návyky, 

zájmy, hodnoty a ideály člověka, Bedrnová a kol., (2002). 

 

2.1 Potřeby učitele 

Potřeby učitele vycházejí ze základních lidských potřeb výše uvedených. Vlivy, které 

ovlivňují spokojenost učitele, se odvíjejí od jeho potřeb, které jsou naplňovány či nikoliv. 

Každý člověk se ve svých potřebách liší, ale některé potřeby máme společné. V psychologii 

třídíme potřeby člověka na obecné a specifické. K základním lidským potřebám řadíme 

potřebu bezpečí, potřebu akceptace, seberealizace a uznání, potřeba maximalizovat svůj 
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potenciál, uvádí Čapek (2010). K specifickým potřebám učitele patří potřeba sebeprosazení 

(hájení vlastních zájmů). Další základní životní potřebou je potřeba bezpečí. 

 

Tabulka 2: Základní lidské potřeby studentů a učitelů 

Psychické 

potřeby 

Potřeba bezpečí Potřeba 

akceptace a 

bezpečí 

Potřeba 

seberealizace a 

uznání 

Potřeba 

maximalizovat 

svůj potenciál 

Zdroj: Čapek (2010, s. 214) 

 

2.1.1Potřeba bezpečí a jistoty a další potřeby 

Potřeba bezpečí učitele představuje například potřebu takové jistoty, která může být 

narušována strachem z vedení školy, strachem z agrese jak ze strany žáků, tak i jejich rodičů, 

strachem o zrušení školy a tudíž i ztrátou zaměstnání a z toho vyplývající finanční jistoty. 

Holeček (2014). U učitele je důležité, nakolik je u něj rozvinuta potřeba pečovat o druhé. 

Jistota zaměstnání do budoucna je pro učitele jedním z nejdůležitějších faktorů, a to pro 

všechny zkoumané skupiny učitelů. Podle průzkumů jsou mladší učitelé s tímto faktorem 

nespokojenější, než jejich starší kolegové, což zřejmě vyplývá z toho, že často mají smlouvu 

uzavřenou pouze na dobu určitou. Jistota zaměstnání je důležitá pro všechny pracovníky 

v různých oborech, neboť přímo souvisí s uspokojováním základních potřeb. 

Jistota  zaměstnání v oblasti školství byla po dlouhá léta neotřesitelná, řada učitelů si na tuto 

jistotu zvykla a její ztráta v posledních létech se jich značně dotýká, Vránová (2014). Potřeba 

jistoty zaměstnání těsně souvisí se mzdou, kterou pracovník získává a která mu umožňuje 

zabezpečit základní lidské potřeby: jídlo, bydlení, ošacení a podobně. 

Pro učitele je důležité i naplnění potřeby úcty, respektu, uznání, pozitivního hodnocení, 

což souvisí těsně s posláním a povoláním učitele, které není jen pouhým zaměstnáním, ale 

značně jej přesahuje. Je velmi psychicky náročné, vyžaduje celoživotní vzdělávání i určité 

morální kvality, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost. Mnoho učitelů má pocit, že za svoji 

snahu a výkon nejsou dostatečně odměněni, finančně ani morálně. 

Potřeba seberealizace v současných podmínkách také často nebývá v učitelském 

povolání zcela naplňována, zejména pro nechuť žáků učit se, pro jejich nekázeň a nezájem 

učitel často vidí jen mizivé výsledky, nebo žádné. Mnozí učitelé často z tohoto důvodu 

rezignují. Anebo u nich může vzniknout z tohoto a dalších důsledků též syndrom vyhoření.  
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3. Faktory ovlivňující spokojenost učitele 

 

Snaha o spokojenost nás provází po celý život. Spokojenost v životě souvisí s kvalitou 

života, která má objektivní a subjektivní rozměr. Objektivní rozměr je snáze měřitelný, než 

subjektivní, který je mnohorozměrný.  Každý člověk má své individuální pojetí kvality života. 

Celková spokojenost se životem úzce souvisí s jeho emocionálním prožíváním. Spokojenost 

v sobě nese emoční náboj libosti či nelibosti, spojené s konkrétními potřebami, zájmy, 

aspiracemi a hodnotami. Subjektivní spokojenost nejblíže vystihuje psychologie, uvádí 

Čadová a kol. (2006). 

Mnoho generací před námi bylo přesvědčeno, že spokojenost je produktem úspěchu. To 

znamená, že musíme nejprve tvrdě pracovat, abychom byli úspěšní, pak se dostaví 

spokojenost. V současné době psychologické studie zabývajícími se pocity spokojenosti 

zjišťují, že opak je pravou. Vědecká studie, provedená na 275 000 lidech prokázala, že pocit 

spokojenosti vede k úspěchu ve všech oblastech našeho života: v zaměstnání, v manželství, 

pozitivně ovlivňuje naše zdraví, přátelství, zapojení do veřejného života. Spokojení pracovníci 

vykazují vyšší produktivitu, spokojení prodejci vykazují vyšší objem prodaných produktů, 

uvádí Achor (2014). 

Spokojenost bývá často ztotožňována se štěstím. Filosoficky bývají tyto kvality 

vyjadřovány jako harmonie rozumu, vůle a citů, Čapek (2010). Hartl a Hartlová (2004) 

charakterizují spokojenost jako příjemný pocit z dobrých vztahů a z dobře vykonané činnosti. 

V minulosti byla předmětem zájmu především materiální stránka života, v současné době se 

při zkoumání spokojenosti života klade důraz na sledování psychologických, sociálních, 

duchovních podmínek pro zdravý a šťastný život člověka. „Spokojenost žáků, rodičů, učitelů, 

stojí výše, než jakýkoliv jiný indikátor kvality“, usuzuje Čapek (2010, s. 214) 

Spokojenost učitele úzce souvisí s realizací jeho výše uvedených potřeb, s mírou jejich 

naplňování, je ovlivněna i nastavením hodnot daného jedince. Čapek (2010) spojuje pocity 

spokojenosti s uplatněním vlastních schopností, s užitečností výsledků, s ohodnocením práce, 

se sociálním a technickým prostředím, ve kterém výuka probíhá. Spokojenost jedince závisí 

jak na hodnotovém systému jedince a na cílech, které si vytýčil, tak na vnějším prostředí. 

Spokojenost učitelů i žáků ve škole má úzkou spojitost s klimatem ve škole. Spokojenost ve 

škole není jen abstraktním pojmem, lze ji měřit. Spokojenost je závislá na hodnotovém 

systému jednotlivců a na jejich cílech, které si vytyčují, ale i na vlivu vnějšího prostředí. 

Podle toho jedinec může pociťovat různou míru spokojenosti doma, na pracovišti, ve škole. 
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Spokojenost nelze považovat pouze za soukromou a vnitřní záležitost, ale stává se z ní vnější 

sociální faktor. Spokojenost rovněž souvisí s motivací. 

Učitelé patří do socioprofesní skupiny, která v průběhu let je podrobována různým 

výzkumným šetřením. Tato zkoumání se zaměřují na různé faktory, například jak vnímají 

učitelé svoji prestiž, jak vnímají svůj status ve společnosti, jaké mají sebehodnocení ve vztahu 

k vlastnímu povolání v případě mužů a žen, jak vnímají klima školy a vedení školy, zkoumají 

mezilidské působení na pracovišti.  Celková spokojenost učitele závisí na řadě faktorů. Paulík 

(1999) jako hlavní uvádí tyto faktory: 

 spokojenost se žáky 

 s  kolegy 

 nadřízenými 

 materiálním vybavením 

 prostředím 

 platem 

Spokojenost s jednotlivými faktory se liší u učitelů základních, středních a vysokých 

škol. U středoškolských učitelů zaznamenal Paulík (1999) preferenci práce s mladými lidmi a 

jejich zájem před dobrým pracovním kolektivem, oproti učitelům na základních školách. 

Vysokoškolským učitelům přinášelo uspokojení při vykonávání jejich profese dostatek času 

na práci i odpočinek, kvalitní vybavení, dostatek pomůcek pro výuku a výzkum. Při 

hodnocení spokojenosti učitelů je nutné brát na zřetel, že tato profesní skupina je vnitřně 

diferencována, jsou různé skupiny učitelů. Hlavní kategorizace vzniká podle toho, na kterém 

stupni školy učitelé pracují. Téměř 40% všech učitelů tvoří učitelé základních škol, Průcha 

(2002). Skupinu učitelů můžeme dělit ještě podle vyučujících předmětů. Podmínky 

spokojenosti učitelů musíme hodnotit vždy podle dvou hledisek: vnější (sociální, politické, 

ekonomické podmínky), druhým kritériem jsou osobnostní charakteristiky jednotlivých 

učitelů, Šimíčková (2010). 

Pro uspokojivý pocit učitelů je nezbytná zpětná vazba, která zahrnuje výsledky jejich 

práce a snažení, informace o výsledcích jejich práce, zpětná vazba od nadřízených i 

veřejnosti, Paulík (1999). Při hodnocení spokojenosti učitele hraje důležitou roli i věk, praxe 

učitele a pohlaví. Mladší učitelé s kratší praxí do 5 let kladou důraz, podle Paulíka (1999), na 

pohodovou atmosféru ve třídě, na zájem a iniciativu žáků. Pak vnímají svoji práci jako 

smysluplnou a užitečnou. Jako negativní hodnotí nedostatky v materiálním vybavení školy. S 

přibývajícími lety praxe (6-10 let praxe) oceňují učitelé ve své práci více možnost předávání 
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svých vědomostí žákům a kvalitu mezilidských vztahů na pracovišti, klid na práci a ocenění 

včetně finančního ohodnocení. Mezi rušivé vlivy se pak řadí nekázeň žáků a společenské 

nedocenění učitelské profese. 

Z analýzy a z průzkumu Paulík (1999) vyplynul rozdíl v uspokojení z vykonávané práce 

mezi muži a ženami. Učitelky na základní a střední škole více uspokojovaly dobré mezilidské 

vztahy v pedagogickém sboru, než výsledky žáků. Preferovaly ve svém povolání rovněž 

možnost pracovat s dětmi a předávat jim svoje vědomosti. Muži ve své profesi spojovali svoji 

spokojenost především s možností  tvůrčí práce, s dobrým finančním ohodnocením a s 

dobrým materiálním vybavením školy, dále s klidem pro práci. 

 

3.1 Odměny učitele 

Jedním z faktorů ovlivňujících spokojenost učitelů je i poskytování odměn za 

odvedenou práci. Tyto odměny mohou vést k jejich další motivaci, k jejich zvýšenému úsilí 

odvést co nejlepší práci a v neposlední řadě vést i k úsilí o dosažení nejlepšího vzdělávání 

jejich žáků. 

Učitel je motivován ke své práci nejen finanční odměnou, ale i uspokojováním svých 

vyšších psychických potřeb, například touhou po poznávání, vzdělávání, svoje poznatky 

předávat druhým (žákům), touhou po seberealizaci, po uplatnění svých schopností a 

dovedností. Další potřebou učitele by měla být touha pomáhat, pomáhat svěřeným žákům ve 

vzdělávání, vést a řídit jejich činnost, rozvíjet jejich osobnost, Holeček (2014). Přesto je 

finanční odměna důležitá, je totiž pevně spjata s uspokojováním základních lidských potřeb 

(podle Maslowovy pyramidy lidských potřeb). Pro někoho může být finanční odměna 

hlavním motivačním činitelem. Motivační činitelé závisí přímo na lidských potřebách, a na 

tom, jak jsou uspokojeny. Odměnou pro učitele může být i pochvala od vedení a úspěchy jeho 

žáků. 

 

3.1.1 Mzda a hmotné benefity 

Vliv peněz na spokojenost není tak spjata, jak by se dalo očekávat. „Peníze motivují jen 

v určitých situacích, nebo pokud to odpovídá jejich hodnotové orientaci.“. Lze říci, že peníze 

jsou motivací tam, kde slouží k uspokojování nejnižších potřeb dle Maslowa a hygienických 

faktorů dle Herzberga“, Vránová (2014, s. 27).  

S výší mzdy jsou nejvíce spokojeni začínající učitelé, kterým je zajištěna minimální 

výše mzdy 20 000 Kč při nástupu do zaměstnání. U učitelů s delší praxí k žádnému zlepšení 
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nedošlo, jejich reálné mzdy se naopak snížily, uvádí Vránová (2014).  Výše struktura 

učitelských platů výrazně formují celkový zájem o profesi učitele a určují i strukturu zájemců 

o ni. Ovlivňuje i dispozice a kvalitu nových zájemců o tuto profesi a tudíž ovlivňují i 

dlouhodobou kvalitu vzdělávání u nás, uvádí Münch a kol., (2015). Nízký plat učitele hodnotí 

jako rušivý faktor především nastupující učitelé – muži a učitelé s praxí nad 25 let, uvádí 

Paulík (1999). Neuspokojivě nízký plat učitelů není jediným negativním faktorem, pro učitele 

je důležité i jejich ocenění společností a důležitý je i jejich pocit smysluplnosti vykonávané 

práce a snahy. Indikátorem ocenění práce učitele je i oceňování práce učitelů veřejností, 

společenské prestiže a uznání učitelské profese. Učitelé vnímají podle průzkumů svoji 

společenskou prestiž jako nižší, než byla zjištěna při sociologických průzkumech, uvádí 

Paulík (1999).  

Podle Filadelfiové (2008) jsou nedostatečně odměňováni i učitelé na Slovensku. Mzdy 

učitelů na Slovensku zaostávají za většinou hospodářských odvětví a nedosahují 

celoslovenského mzdového průměru, stejně jako u nás. Při hodnocení spokojenosti se mzdou 

v sociologickém průzkumu uvádí většina učitelů známku 5, což je nejhorší možné 

ohodnocení, uvádí Filadelfiová (2008, s. 39). K obdobným výsledkům dochází i Münch a kol. 

(2015) Podle něj platy učitelů českých základních veřejných škol patří dlouhodobě 

k nejnižším mezi třicítkou nejrozvinutějších zemí světa. Většina vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců veřejné sféry pobírá dlouhodobě vyšší plat, než mají učitelé. 

Mzdy učitelů neodpovídají kvalifikační úrovni pedagogů, ani množství vynaložené 

práce a zodpovědnosti při vykonávání tohoto povolání. Mnoho učitelů si musí navíc kupovat 

pomůcky, používající na výuku, ze své nízké mzdy, například kancelářské potřeby, odbornou 

literaturu apod. Nedostatečná mzda nutí učitele si přivydělávat, a to na úkor svého volného 

času na zotavení či na přípravy do školy. Nedostatečné finanční ohodnocení má vliv i na 

společenský status učitele. V současné době je totiž každý oceňován podle peněz, které 

vydělává. Snížení společenského statusu je spojené s nízkou mzdou učitele, Filadelfiová 

(2008).  

Struktura a úroveň učitelských platů přímo ovlivňuje kvalitu učitelů, což má přímý vliv 

na kvalitu českého vzdělávacího systému a kvalitu výsledků vzdělávání. V souvislosti 

s nízkými učitelskými platy se vedou diskuze o příčinách velkého propadu průměrných 

výsledků českých žáků v mezinárodním měřítku, která byla zaznamenána v průběhu 

posledních dvou dekád. Společně s Českem vykazují velmi nízké relativní platy ještě 

Slovensko, Maďarsko a Rakousko, uvádí Münch a kol. (2015). 
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S výší mzdy souvisí i hmotné benefity. Důležitost tohoto faktoru se liší. Muži považují 

tento faktor za důležitější, než ženy, Vránová (2014). 

Za nejvíce přínosné benefity  jsou považovány příspěvky na stravenky, a to v 73%, dále 

úhrada na zvyšování kvalifikace (38%) a dary k životnímu jubileu (37%), uvádí Vránová, 

Kubík (2014, s. 97). Z průzkumu je patrné, že je žádoucí poskytovat příspěvek na stravenky, 

nebo zajišťovat možnost levnějšího stravování ve školních jídelnách. Druhým nejvíce 

oceňovaným benefitem je příspěvek na vzdělávání. Mezi pozitivně řazené jsou benefity na 

poskytování půjček, na vitamíny a zvýhodněné telefonní tarify. 

 

3.1.2 Ocenění práce učitele 

Jedním z faktorů hodnocení učitele může být i spravedlivé ocenění práce učitele. A zároveň 

jeho ohodnocení. Což také ovlivňuje jeho celkovou spokojenost. Učitelská profese více než kterékoli 

jiné povolání touží po pocitu spravedlnosti. A to nejen spravedlnosti jako takové, ale i spravedlnosti 

v odměňování na základě jimi vykonané práce. 

J. S. Adams předpokládá, že každý má tendenci srovnávat se s ostatními, jak vykonal práci a jak 

byl oceněn. Nespravedlnost vede k demotivaci, spravedlnost je hodnocena pozitivně, Vránová (2014). 

Faktor spravedlnosti je pro učitele velmi důležitý a s jeho působením nejsou dostatečně spokojeni. Jak 

vyplynulo z průzkumu, jako nespravedlivé považují odměňování spíše starší učitelé, než mladší. Tuto 

nespravedlnost zřejmě vnímají po nedávné změně tarifů, které starší učitele znevýhodnilo. Žádoucí je, 

aby pracovníci byli odměňováni podle množství a kvality práce. Kvalita práce ve školství je hůře 

zjistitelná, než v ostatních oblastech. Zlepšení v odměňování by umožnilo transparentní vypsání 

jednotlivých kritérií pro odměňování, například za práci třídního učitele by byla vymezena určitá 

částka. Podobně vidí osobní ohodnocení i Filadelfiová (2008) na Slovensku: osobní odměňování má 

plně v rukách ředitel školy, je tudíž značně subjektivní. 

Uznání může být realizováno různými způsoby: ústní pochvalou před kolektivem, zvýšením 

platu, finanční odměnou, vyznamenáním, povýšením. Pro každého znamená vyznamenání něco jiného 

a každý se snaží o uznání z jiného důvodu. Pro většinu lidí je důležité, aby jejich pracovní úsilí bylo 

přínosem pro společnost, aby mělo nějaký význam a bylo oceněno. Očekávají, že si jejich úsilí někdo 

všimne a ocení je, Fritz (2006). Ženy považují pochvalu za důležitější, než muži. Ženy jsou v této 

oblasti méně spokojené, než muži, starší učitelé méně, než mladší. Z uvedeného vyplývá, že by vedení 

škol mělo víc e věnovat pozornosti oceňování práce žen a starších učitelů. Zasloužená pochvala bývá 

často pracovníkem ceněna více, než finanční odměna, uvádí Vránová (2014). 

Oceňování učitele by nemělo probíhat pouze formou platu a jednoroční finanční odměny, ale 

stejně jako u žáků je důležitá formální i neformální ústní pochvala vždy, když si to učitel zaslouží, 

uvádí Holeček (2014). Ze strany rodičů a žáků bývá pedagog chválen minimálně, rodiče navštěvují 

školu většinou v případě, že není něco v pořádku. Z tohoto důvodu spočívá uspokojení této potřeby 
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plně v rukách vedení školy. Z poznatků psychologie vyplývá, že nejsilnějším motivačním činitelem je 

odměna. Ocenění, nalezení smyslu své práce přispívá k lepšímu pocitu životní spokojenosti se sebou 

samým. Projevovat chválu a uznání je nejpřirozenější pro ty, kteří sami sebe přijímají a uznávají. 

Pokud se snažíme nacházet pozitivní vlastnosti u sebe, budeme mít i větší respekt výkonu druhých, 

uvádí Fritz (2006). Z tohoto důvodu je důležité, aby učitelé usilovali o zvýšení svého sebevědomí. 

 

3.1.3 Výsledky žáků 

K psychologicky problematickým momentům, souvisejícím s pracovní spokojeností, 

patří úspěšnost pedagogického působení učitele. S délkou učitelské praxe se mění pojetí 

subjektivní odpovědnosti za výsledky žáků. Zkušenější učitelé se cítí spíše odpovědni za 

úspěch, než neúspěch žáků, což je způsobeno jejich realistickým vnímáním možností jejich 

působení na žáky. S tím souvisí i fakt, že se učitel s přibývajícími lety učitelské praxe mění, 

Šimíčková- Čížková (2010). 

V současné době jsou kromě výsledků v učení důležité i chování a jednání žáků oproti 

dřívějším generacím zde můžeme zaznamenat určitý posun. Čapek (2010) uvádí, že současní 

žáci nejsou horší, jsou jen trochu jiní: jsou svobodní ve svých projevech, méně čtou, jsou 

technicky gramotnější, více si dovolují při komunikaci s učitelem, jsou někdy až agresivní. 

Učitelům nezbývá, než si na dané podmínky zvyknout, uvádí Čapek (2010). Otázkou je, zda 

si lze narůstající agresi žáků přivyknout a nakolik se nevhodné chování žáků promítá do 

celkové spokojenosti učitelů s jejich profesí. Vždyť kázeň je nedílnou součástí výuky, která 

má mít nějaké výsledky. 

 

3.1.4 Pocit užitečnosti a důležitosti vykonávané práce a 

seberealizace 

Pocit důležitosti vykonávané práce je pro učitele důležitým faktorem. Naopak pocit 

neužitečnosti může u učitelů souviset se syndromem „vyhoření“, kterým jsou učitelé často 

postihováni, Vránová (2014). Pro učitele je důležitá také psychická odměna v procesu 

výchovy, která by měla vyvážit případnou frustraci. „Jak pramení z různých průzkumů, 

většina psychického uspokojení učitelů pramení z pomoci žákům v jejich růstu a vývoji, 

v jejich výkonech, ale též u uznání okolí, rodičů, kolegů, nadřízených i žáků samotných“, 

uvádí Heřmanová (2004, s. 55). Pokud je práce učitelů chápána jako neúspěšná, nebo je jejich 

úsilí opomíjeno, objeví se u nich nezájem, nespokojenost a snížení pracovního úsilí. 

Jedním ze základních lidských potřeb, které ovlivňují celkovou spokojenost jedince, je 

možnost seberealizace. Podle Maslowovy hierarchie lidských potřeb stojí na vrcholu 
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pyramidy. Potřeba každého lidského jedince je tuto potřebu uspokojit, také spokojenost 

v učitelském povolání závisí na míře vlastní seberealizace. Souvisí úzce s potřebou uznání a 

ocenění, uvádí Holeček (2014). Zážitek seberealizace je spojován s intenzivní a smysluplnou 

činností k dosažení všeobecně hodnotného cíle. Pro uspokojivý pocit učitelů je důležitá zpětná 

vazba, informující o dobrých výsledcích jejich práce. 

 

Tabulka 3: Co učitelé očekávají od své práce 

Prvky pozitivně spojované s pracovní spokojeností podle % četností respondentů, 

kteří je uváděli 

Dobré vztahy v pedagogickém sboru 37,18 % 

Tvůrčí charakter práce 37,02% 

Možnost formovat žáky a předávat jim svoje 

vědomosti 

36,44% 

Možnost práce s dětmi 35,13% 

Pocit dobře vykonané práce a dobrých 

výsledků 

32,26% 

Prázdniny a volný čas 28,98% 

Pozitivní atmosféra ve třídě a spolupráce 

žáků 

23,32% 

Zdroj: Paulík (1999) 

 

 

Tabulka 4: Faktory negativně ovlivňující pracovní spokojenost učitelů, uvedené v 

% podle četnosti respondentů. 

Neodpovídající platové podmínky a 

nedocenění společností vůbec 

58,26% 

Nekázeň a snížená morálka žáků 35,11% 

Nedostatečná spolupráce se školou ze strany 

rodičů 

28,22% 

Psychická zátěž a nedostatek času 22,16% 

Nedostatečné vybavení školy 18,98% 

Zdroj: Paulík (1999). 
 

3.2 Klima školy 

„Školní klima je srdcem a duší školy. Jde o to, že je podstatou školy, aby učitel, vedení 

školy, další zaměstnanci měli školu rádi a těšili se na každý školní den, a jenom v tom případě 

mohou učit žáky“, Freiberg, Stien (1986, s. 11). 

Klima školy je dalším, velmi důležitým faktorem, který působí na spokojenost nejen 

učitelů, ale všech zúčastněných, kteří školu navštěvují, nebo jsou v ní zaměstnáni. Každý 

zaměstnanec, učitel, žák, nebo administrativní pracovník se chce na svém pracovišti cítit co 
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nejlépe. Špatné mezilidské vztahy jsou jedním z hlavních stresových faktorů, které pak mají 

vliv nejen na špatné klima, ale i na výsledky práce a zdraví zaměstnanců. Na klimatu školy se 

podílí mnoho činitelů: jsou to především všichni lidé, ale i okolní prostředí, zařízení školy, 

čistota a upravenost okolí. Nejdůležitějšími tvůrci dobrého klimatu však zůstávají lidé. Čapek 

(2010) sleduje velmi úzký vztah mezi spokojeností se školou a pozitivně laděným školním 

klimatem, je zřejmé, že se vzájemně ovlivňují, uvádí. Na klimatu školy se podílí celá řada 

faktorů: žáci, rodiče, kolegové, vedení školy, zřizovatelé. Jedním z nejdůležitějších je vedení 

školy. (Mareš IN: Čapek 2010, s. 134)) vnímá klima školy jako produkt sociální skupiny, 

která má společnou historii a do určité míry hodnoty a normy. Školní klima je většinou 

chápáno jako něco nehmotného, jako produkt vztahů mezi lidmi, které jej vytvářejí, jako 

specifické „podnebí“ dané instituce. (Eder IN: Čapek 2010, s. 133) vidí klima školy 

především jako emoční kvalitu mezi učitelem a žákem. Někdy bývá klima školy ztotožňováno 

s pojmem kultura školy. Některé definice zahrnují do klimatu školy i fyzické prostředí. 

Například (Dotka IN: Čapek 2010, s. 134) vnímá klima školy jako míru uspokojení potřeb a 

pocitů celého školního společenství, do klimatu zahrnuje i uspokojení estetických potřeb 

okolním prostředím. Uvádí, že potřebu estetična může uspokojit i pěkná třída. Čapek (2010, s. 

135) definuje klima školy jako souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení účastníků 

vzdělávání v dané škole, které se týká všech aspektů vzdělávání. Patří do něho i vzájemná 

komunikace, sociální vztahy, i vnímání prostředí, prožitky, emoce a další sociální vztahy. 

Účastníky se rozumí žáci a pedagogický sbor. (Grecmannová IN: Čapek 2010, s. 135) 

definuje klima jako „odraz objektivní reality v našem subjektivním vnímání, prožívání a 

hodnocení“. 

Při sledování klimatu školy je rozhodující, jak se žáci a učitelé ve škole cítí, není 

podstatná objektivní realita ale to, jak je vnímána. Klima škol mohou ovlivnit i další osoby, 

jako administrativní pracovníci, školník, údržbář. Do klimatu zasahují zprostředkovaně také 

rodiče žáků, pracovníci správy a samosprávy, Klima školy se vyznačuje svojí relativní 

stabilitou, subjektivním charakterem a kolektivním vnímáním, uvádí Urbánek (2012). 

Heřmanová (2004) rozlišuje otevřené klima na školách, které se vyznačuje živostí a 

otevřeností. Vyznačuje se tím, že školní management zajišťuje, aby pracovní úkoly a sociální 

potřeby učitelů byly vyvážené. Naproti tomu stojí uzavřené klima, vyznačující se frustrací a 

apatií zúčastněných. Je pro něj charakteristické jen formální plnění úkolů, byrokratický 

přístup, neustálé přetěžování, častou kontrolou. Postoj k pracovním činnostem bývá lhostejný. 

Z hlediska diagnostiky je sociální klima indikátorem kvality práce školy, Urbánek 

(2012). Školní klima lze měřit a zjišťovat z výpovědí účastníků rozhovorem, odpovědí na 
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otázky, nebo dotazníkem. Možné je použít i metodu pozorování. Měřením školního klimatu 

sledovalo měření TIMSS 2007, z tohoto výzkumu byl vytvořen index školního klimatu. 

Měření se zjišťovalo: 

 Pracovní spokojenost učitelů 

 Úspěšnost učitelů při realizaci školního kurikula 

 Nároky učitelů na výsledky žáků 

 Pomoc rodičů žákům s učením 

 Zapojení rodičů do činnosti školy 

 Kladný vztah žáků k majetku školy  

 Snaha žáků ve škole prospívat. 

Při výzkumu na českých školách bylo zjištěno, že pouze 1% českých žáků se nachází na 

školách s vysokou hodnotou uvedeného indexu (mezinárodní průměr je 22%), Čapek (2010, s. 

137). Hlavním požadavkem na školu je vytvoření příznivého klimatu, které by rozvíjelo 

schopnosti žáků. Takovou školu měl na mysli J. A. Komenský, nazval ji „líbezná“. Školu, 

kterou mají žáci rádi, protože odpovídá jejich zájmům a potřebám, uvádí Heřmanová (2004). 

 

3.2.1 Sociální vztahy na pracovišti 

S klimatem školy úzce souvisejí sociální vztahy na pracovišti. Ve své knize Happiness 

psychologové Ed Eiener a Robert Biswas – Diener věnují pozornost rozsáhlému 

multikulturnímu výzkumu, zabývajícím se spokojeností jedince. Dochází k závěru, že „stejně 

jako jídlo a vzduch, potřebujeme k úspěchu i společenské vztahy“, uvádí  Achor (2014, s. 

163). Pokud máme skupinu lidí, na kterou se můžeme spolehnout, pak se rychleji 

vzpamatováváme z nezdarů a dosahujeme vyšších cílů a jsme spokojenější. Stejně tak 

psychologické studie dokazují, že každá sociální pozitivní interakce, kterou zaměstnanci 

během dne zaznamenají, zmírňuje stres, zklidňuje kardiovaskulární systém a navozuje 

„odpočinkový režim“. Zaměstnanci jsou pak vlivem pozitivních kontaktů na pracovišti 

chráněni před negativním pracovním vypětím. Každá takováto kladná vazba snižuje hladinu 

stresového hormonu kortizolu. Investice do sociálních vazeb na pracovišti i mimo něj tedy 

napomáhá ke zvyšování ochrany proti dlouhodobých zdravotním problémům, které jsou 

především způsobovány stresem a vypětím., Achor (2014).  

Ve školství dochází běžně k zátěžovým situacím, k vysokému stresovému napětí, 

kterému je každý učitel vystavován, proto je tak důležité vytvoření kladných sociálních vazeb 

jak mezi pedagogy navzájem, tak i mezi pedagogickým sborem a vedením. 
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Celkové klima školy je ovlivňováno i učitelským sborem, neboť učitelé v čele 

s vedením školy jsou základními tvůrci klimatu školy. V mnohých průzkumech uvádějí 

učitelé dobrý kolektiv a spolupráci s kolegy jako jeden z nejdůležitějších bodů, který se podílí 

na jejich celkové spokojenosti s učitelskou profesí.  

Klima učitelského sboru se vyznačuje relativní stabilitou, subjektivním charakterem a 

kolektivním vnímáním, stejně jako klima školy. Je nejtěsněji provázáno s působením 

pedagogických pracovníků na dané škole. Učitel je tím, kdo propojuje všechny články, tedy 

žáky a jejich rodiče. J. Lašek zkoumal klima v učitelských sborech středních škol a zjistil, že 

prožívání klimatu závisí na délce učitelské praxe a na pohlaví učitele. U mladších učitelů se 

častěji projevují frustrace z pedagogických činností, uvádí Heřmanová (2004). Učitel vytváří 

klima uvnitř sboru, je spolutvůrcem klimatu ve třídě a podílí se na vytváření školního klimatu. 

Úroveň klimatu pedagogického sboru je indikátorem klimatu celé školy. Klima 

učitelského sboru definuje Urbánek (2012, s. 8) jako „kvalitu interpersonálních vztahů a 

sociálních procesů fungujících uvnitř tohoto sboru tak, jak ji učitelé sami vnímají“. Klima 

učitelského sboru je možné měřit pomocí dotazníku KUS, který sleduje tyto dimenze: 

Podpora sboru vedením školy, pevnost vedení školy, angažovanost učitelů, frustrace učitelů, 

přátelské vztahy ve sboru, Urbánek (2012). 

 Podpora sboru vedením školy. Vedení by mělo poskytovat konstruktivní kritiku 

zaměřenou na blaho školy a učitelů, mělo by být vlastní prací příkladem. Mělo by být 

akceptovány požadavky fungování školy i sociální potřeby učitelů. 

 Pevnost vedení školy. Vedení má kontrolu nad prací učitelů a má jasné vize, používá 

rigorózní kritéria hodnocení, řízení školy má pevně v rukou, má přehled o dění ve 

škole. 

 Angažovanost učitelů. Učitelé jsou iniciativní, vzájemně spolupracují mezi sebou, 

jsou ochotni naplňovat společnou vizi školy. Úsilí učitelů směřuje k podpoře žáků a 

k jejich úspěchu, preferovány jsou přátelské vazby k dětem a k vytváření atmosféry 

důvěry. 

 Frustrace učitelů. Učitelé pociťují nadbytek povinností mimo svoji výuku, řízení 

školy je byrokratické, vztahy mezi pedagogy nejsou příznivé 

 Přátelské vztahy. Učitelé hodností své vztahy jako pevné a přátelské, vládne 

atmosféra důvěry a spolupráce i mimo školu, učitelé se vzájemně dobře znají. 

Tvorba dobrých mezilidských vztahů je dlouhodobou záležitostí. Vedoucí pracovníci 

mohou tuto skutečnost ovlivnit již při přijímání nových pracovníků a vyvarovat se přijímání 



30 
 

konfliktních lidí. K dobrým vztahům ve škole přispívá i účast na různých mimoškolních 

aktivitách, Vránová (2014). Na vytváření přátelské atmosféry ve sborovně má velký vliv 

komunikace mezi učiteli. Stále se vyskytuje rozšířený názor, že učitelství je osamělým 

povoláním. Opak je pravdou. Učitel by měl vytvářet tým a komunikovat jak se žáky, s jejich 

rodiči, tak i s učiteli navzájem mezi sebou. Nedostatek komunikace má za následek neshody, 

které se přenášejí do klimatu celého učitelského sboru, Šimíčková – Čížková a kol. (2010). 

Nedobré mezilidské vztahy v kabinetu a na pracovišti vedou ke značnému stresu, při 

dlouhodobém působení zhoršuje pracovní výkon a zdraví, Vránová (2014). 

 

3.1.1 Prostředí školy a vybavení pracoviště 

Prostředí školy a vybavení pracoviště ovlivňují klima školy. Zvláště vybavení 

pracoviště je faktorem závislým na financích. Získávání financí pro vybavení školství mají na 

starosti manažeři škol. Učitelé vnímají velmi negativně, pokud se manažeři snaží tuto 

povinnost delegovat na ně, Vránová (2014). Pracovní podmínky jsou pro učitele jedním 

z nejvýznamnějších faktorů. Jako důležitější je prostředí školy a vybavení pracoviště vnímána 

ženami, než muži. K věcnému prostředí školy řadíme budovy a venkovní prostory školy, 

jejich prostorové řešení, zařízení a vybavení. Vše by mělo být čisté, hygienické, zdravotně 

nezávadné. Funkční, účelové, bezpečné a estetické, Čapek (2010. 

 

 

3.1.2 Vedení školy 

Na spokojenost učitelů v zaměstnání má důležitý vliv vedení školy. Je to pochopitelné, 

neboť ředitel by měl řídit běh celé školy, jeho styl vedení má vliv na utváření klimatu školy, 

na vytváření interpersonálních vztahů a celkové pohody či nepohody na pracovišti. Výzkum 

jasně prokázal, uvádí Holeček (2014), že na sociální klima učitelského sboru má největší vliv 

ředitel školy. Čapek (2010, s. 154) dokonce uvádí, že podle mnohých odborníků je ředitel 

školy pro vytváření klimatu školy velmi důležitý, nebo také nejdůležitější. Konstatuje, že 

„řídit a spravovat školy není tak snadné. Šance na dosahování rovnováhy mezi zájmy všech 

skupin aktérů ve škole, mezi vnitřním a vnějším světem školy, mají ti, kteří najdou to, co je pro 

řízení školy klíčové“. Je důležité, zda ředitele zajímá, co si o něm podřízení myslí a zda dbá 

na zpětnou vazbu. Pokud nemá ředitel neformální autoritu, neměl by se spoléhat jen na tu 

formální. Je důležité, uvádí Bedrnová a kol. (2002), jak řídící pracovník stvrzuje svoji 

formální autoritu svými odbornými a sociálními kvalitami. Je podstatné, aby ředitele jeho 
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pracovníci akceptovali i jako kvalitního člověka, kterého si mohou vážit pro jeho odborné i 

osobnostní vlastnosti. Velkou roli hraje způsob vedení a řízení, záleží na akceptaci a 

angažovanosti učitelů a jejich spoluúčasti na řízení školy.  

U ředitele, coby řídícího pracovníka, by měl být v rovnováze jeho autoritativní přístup, 

kdy nařizuje, s možnostmi konzultace a přesvědčování pracovníků, kdy vedoucí pracovník 

využívá participace řízených pracovníků. Některé svoje pravomoci by měl vhodně delegovat 

na učitele, čímž by podpořil demokratický styl vedení a využil by samostatnosti řízených 

pracovníků.  V mnohých sborovnách by se změnila atmosféra k lepšímu, kdyby ředitelé více 

učitele chválili. Úspěšný ředitel by měl mít rozvinuté osobnostní předpoklady v umění jednat 

s lidmi. Měl by si být vědom, že mezilidské vztahy na pracovišti jsou důležitější, než 

technické vybavení. Měl by své podřízené znát, nejednat s nimi nadřazeně, měl by znát jejich 

problémy, které by měkl efektivně umět řešit. Zvláště ve škole jsou vztahy mezi kolegy 

důležité, protože učitelé pracují s dětmi a negativní vztahy mohou přenášet právě na ně a 

jejich rodiče. Negativní atmosféra pak v učitelském sboru může negativně ovlivnit klima celé 

školy. Ředitel by měl poskytovat osobní příklad, vhodně kombinovat příkazy, strukturovat 

úkoly, pomoc a odměny, uvádí Heřmanová (2004). Učitelé potřebují být vnímáni vedením 

školy nejen jako pracovní síla, ale především jako lidé. Tato snaha by přispěla k celkovému 

zlepšení klimatu školy, Vránová (2018).  

Velmi důležitá je pro ředitele i zpětná vazba, mnoho ředitelů se domnívá, že řídí svoji 

školu úspěšně, ale výstupy některých šetření poukazují na opak. Grecmanová IN: Čapek 

(2010) předpokládá, že ředitel, který vytváří ve své škole pozitivní klima, řídí druhé lidi bez 

nátlaku, ke svým podřízeným uplatňuje nejen požadavky, ale i podněty. Jako základní metodu 

používá dialog, partnera nepovažuje za objekt, nýbrž za subjekt. Ředitel školy je zde pro 

všechny, podporuje kontakty a spolupráci mezi lidmi. zastává roli prostředníka mezi 

skupinami. Projevuje se jako otevřený, operantní, trpělivý, spolehlivý, empatický. Svojí 

angažovaností určuje kurs školy. 

 Ředitel kromě toho je tou osobou, která rozděluje peníze. Podle způsobu jejich 

rozdělování poukazuje na to, co pokládá ve škole za důležité. Někteří ředitelé zveřejňují svá 

kritéria osobnostních odměn. Výše odměn, kterou ředitel uděluje jednotlivým učitelům, však 

mají zásadní význam na jejich pracovní spokojenost a tedy i na vytváření klima školy. 

Učitelé na vedení školy podle průzkumů, uvádí Holeček (2014, s. 127), nejvíce oceňují:  

 Možnost podílet se na formulaci cílů školy. 

 Pokud se jim dostává důstojného zacházení jako s odborníky. 

 Panuje-li ve škole klima slušného chování. 
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 Je-li ochraňován jejich čas věnovaný vyučování. 

 Mohou-li se podílet na spolurozhodování. 

 Mají-li vyhrazen čas a místo pro diskuzi s kolegy. 

 Pokud je jejich pedagogické úsilí nadřízenými rozpoznáno a oceněno. 

 Příležitost k profesnímu růstu. 

 Pracují-li v důstojném prostředí. 

 

3.1.3 Komunikace školy a rodičů 

I rodiče se podílejí na vytváření klimatu školy, i když nejsou její přímou součástí. 

Rodiče jsou významným partnerem školy v procesu výchovy a vzdělávání, přičemž výchova 

by měla být především záležitostí rodiny. Stále více a více rodičů však tuto svoji povinnost 

přesouvá na školu, přitom jejich očekávání vůči škole jsou veliká, zejména pokud jde o 

prevenci násilí, prevenci užívání drog a řešení šikany a agresivity. Mnoho učitelů si ve svém 

zaměstnání stěžuje právě na spolupráci s rodiči, kterou uvádí jako jeden z hlavních 

negativních faktorů v práci učitele.  

Škola nemůže plnit náležitě svoji funkci, pokud rodiče svým povinnostem nedostojí. Je 

proto důležité, aby tým školy a rodiče dospěli ke vzájemné shodě v dosahování vzdělávacích 

cílů a výchovy, Pol a kol., (2006).  Co se týká komunikace mezi rodinou a školou, převažují 

negativní vyjádření pedagogů, uvádí Filadelfiová (2008). Chybí základní interakce, 

návštěvnost rodičovských sdružení je poměrně nízká. Většina učitelů chápe rodiče jako ty, 

kteří „stojí na opačné straně“, kdo je proti nim. Za problémovou komunikaci viní učitelé 

především rodiče. Problematické vidí učitelé také jednání rodičů s vedením školy: vedení je 

příliš loajální k rodičům.  

Podle Čapka (2010) hlavní komunikaci s rodiči zprostředkovávají třídní učitelé, vedení 

do této komunikace zasahuje především v případě problémů. Ve většině případů nastává 

komunikace až v případě problémů, mnohem vhodnější je využívání neformálních školních 

aktivit ke vzájemné komunikaci mezi rodiči a školou. Rovněž je vhodné zapojit rodiče do 

dění a života školy. Veškerá vysoká očekávání rodičů, jejich nízká či nulová kritičnost vůči 

svým dětem a vůči sobě a své výchově, působí jako negativní faktor, jež se podílí na celkové 

spokojenosti učitelů se svým povoláním. 
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3.3 Atraktivita učitelského povolání 

Společně s klesající prestiží osobnosti učitele, ke které dochází především vinou 

nízkých platů, ale i pohledu společnosti, především rodičů, kteří často vidí v učiteli úhlavního 

nepřítele jejich dítěte, tak jako pohledu sdělovacích prostředků, kteří atraktivitu učitelského 

povolání měří především množstvím volna a prázdnin, které učitelé mají, klesá i zájem o 

profesi učitele. V mnohých sborovnách chybí noví a mladí učitelé, dochází k zvyšování 

průměrného věku učitelů. Pro mladé absolventy není učitelské povolání zajímavé jak 

z důvodu nízkého platu, tak i z důvodu psychické náročnosti. Nová mladá generace dětí je 

stále obtížněji zvládnutelná a nevychovaná.  

Podle zahraničních průzkumů, Münch a kol. (2015), atraktivitu učitelské profese určuje 

celá řada faktorů, a to nejen faktor finanční. Významnou roli hrají i osobní zájem o práci 

s dětmi, kvalita a délka pedagogického vzdělání, možnost profesního růstu, stresové zatížení, 

rozsah zodpovědností, materiální podpora, atmosféra ve škole, počet a kvalita žáků ve třídě, 

dostupnost asistentů učitele. 

Volný čas 

Na atraktivitu učitelského povolání má velký vliv i časová flexibilita. Mnoho mladých 

učitelek volí tuto profesi z důvodu možného plánování svého času a možnosti skloubit 

povinnosti ženy – matky s pracovními povinnostmi. Čas si mohou plánovat tak, aby se mohly 

věnovat i svým dětem. Příznivě jsou z tohoto důvodu hodnoceny prázdniny. Je pravda, že 

učitelé mají možnost větší časové flexibility a možnosti si rozvrhnout svůj volný čas, zvláště 

ženy – učitelky mohou se více věnovat své rodině. Mnoho času jim však zaberou přípravy do 

školy, oprava sešitů. Mnozí učitelé jsou také nuceni ve svém volném čase si vyhledat další 

zaměstnání. 
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4. Praktická část 

 

4.1 Cíle výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, které faktory nejčastěji ovlivňují spokojenost a 

nespokojenost učitelů na základní škole formou dotazníku. Zda délka praxe ovlivňuje 

nějakým způsobem jejich spokojenost nebo nespokojenost. Dále se praktická část zaměřuje i 

na zjištění, kolik učitelů by si opět zvolilo svoji profesi. Zahrnuje vyhodnocení dotazníku, ve 

kterém je důraz kladen zejména na společné faktory ovlivňující spokojenost.   

Při šetření jsem si kladla základní otázky:  

1. Které faktory nejvíce ovlivňují spokojenost a nespokojenost učitelů. 

2. Zda existuje souvislost mezi nespokojeností učitele se svou profesí a délkou jeho 

praxe ve školství. 

 

4.2 Charakteristika vzorku respondentů a metody 

sběru dat 

V dotazníku bylo osloveno 33 učitelů základní školy prvního a druhého stupně v okrese 

Praha. Sběr se uskutečnil v měsíci březnu roku 2018, Výzkum probíhal na ZŠ v Praze. Z 

předložených 33 dotazníků bylo vráceno 30 vyplněných, do zkoumaného vzorku bylo tedy 

zahrnuto 30 respondentů. Nejčastější zastoupení délky praxe bylo v intervalu 20-30 let (33%), 

hned pak následovala délka praxe nad 30 let, (20%), nejméně byla zastoupena délka praxe 10 

– 20 let (13,3 %) let. Zastoupení pohlaví: z celkového počtu 30 respondentů bylo 26 žen – 

učitelek, muži byli 4. 

 

Tabulka 5: Délka praxe respondentů 

Délka praxe 0-5 let 5-10 let 10-20 let 20-30 let Nad 30 

Počet 

respondentů 

5 5 4 10 6 

      

% 16,6 16,6 13,3 33 20 

Zdroj: vlastní šetření 
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Z celkového počtu učitelů této ZŠ tvoří 53% učitelé s praxí 20-30 let a nad 30 let, což 

znamená, že zde schází mladší generace učitelů. 

 

Tabulka 6: Rozdělení respondentů podle pohlaví a stupně ZŠ 

 Počet 

respondentů 

celkem 

Počet 

respondentů 

v % 

Působení na 

I. stupni 

Působení na 

II. stupni 

Působení na 

I. a II. 

stupni  

Muži 4 13,3 - 4 - 

Ženy 26 86,6 11 13 2 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Z celkového počtu 30 respondentů byli pouze 4 muži, což v celkovém vzorku činí 13,3 

%. Všichni působili pouze na II. stupni ZŠ. Žen – učitelek bylo celkem 26, z toho 11 jich 

působilo na I. stupni ZŠ, 13 na II. stupni ZŠ a 2 působili na obou stupních ZŠ. 

Výzkumným nástrojem byl dotazník o 10 otázkách. Otázky byly koncipované jako 

uzavřené (č. 1, 2, 9, 5), otevřené (4, 7, 8, 10) a hodnocení pomocí škál, (otázka č. 3 a 6). 

V otázce č. 3 jsou rozvrženy škály délky praxe do 5 škál. V otázce č. 6 je uvedena škála, 

zachycující spokojenost učitele od bodu 1 – naprosto spokojen až po bod č. 5 – naprosto 

nespokojen. ¨ 

 

 

Návratnost dotazníků 

Bylo zadáno 33 dotazníků, vyplněných se jich vrátilo 30. 

17% 

17% 

13% 
33% 

20% 

Struktura praxe 

praxe 0-5

praxe 5-10

praxe10-20

praxe 20-30

nad 30
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Návratnost: 30/33x10 = 90.9% 

 Dotazník se zaměřoval na kategorii řadových pracovníků, tedy těch, kteří nevykonávají 

řídící funkci. Prostřednictvím tohoto dotazníku byly hledány faktory ovlivňující spokojenost 

učitelů se svým povoláním, zejména pak faktory společné. Jsou zde zmiňovány i faktory, 

které vedou k nespokojenosti učitelů. Výsledky získané použitím tohoto dotazníku mohou 

poskytnout informace o úrovni jednotlivých faktorů práce a pracoviště z pohledu pracovníků, 

na základě které může dojít k optimalizaci pracoviště, ke zlepšení pracovních podmínek ke 

zvyšování spokojenosti učitelů prostřednictvím vhodných úprav. 

 

4.3  Interpretace výsledků 

Z vyplněného dotazníku byly odpovědi sestaveny do tabulek. Otázka č. 5, týkající se 

spokojenosti s učitelskou profesí, byla hodnocena pomocí škál, od jedné do 5, od naprosté 

spokojenost po naprostou nespokojenost a rozdělena v tabulce podle délky praxe, aby bylo 

patrné, zda délka praxe ve školství ovlivňuje spokojenost s učitelskou profesí, či nikoliv. 

Hodnocení pomocí škál:  1-  2-  3- 4- 5  

od naprosto spokojený/á  :1 

velmi spokojený/á : 2 

průměrně spokojená/á 3 

velmi nespokojený/á : 4 

 naprosto nespokojený/á : 5 

 

Tabulka 7: Spokojenost u žen – učitelek, působících na I. stupni ZŠ v závislosti na 

délce učitelské praxe. 

Délka praxe 0-5 let 5-10 

let 

10-20 

let 

20-30 

let 

Nad 30 

let 

celkem 

1- naprosto 

spokojená 

1   1 1 3 

2  1 1 1  3 

3   1 4  5 

4       

5- naprosto 

nespokojená 

      

Zdroj: vlastní šetření 

 

Celkový počet učitelek 11 
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Největší zastoupení u žen- učitelek na I. stupni byla průměrná spokojenost s jejich 

profesí, a to především u délky praxe 20 – 30 let. Naprosto nespokojené ženy - učitelky se 

nevyskytovaly vůbec, naprosto spokojené ve třech případech, a to s různou délkou praxe. 

 práce s dětmi 

 tvůrčí činnost 

 pocit z dobře vykonané práce 

 rozmanitost práce 

 prostředí školy 

 uznání dětí a vedení 

Důvody nespokojenosti: 

 byrokracie a administrativa 

 chování žáků a rodičů 

 přesouvání výchovy pouze na školu 

 plat 

 nekoncepční školský systém 

 inkluze 

 

Tabulka 8: Spokojenost učitelů, působících na II. stupni ZŠ v závislosti na délce 

učitelské praxe. 

Délka praxe 0-5 let 5-10 let 10-20 

let 

20-30 

let 

Nad 30 

let 

celkem 

1- naprosto 

spokojený/á 

1 1  2 1 5 

2 4   1  5 

3 1 1 1 2 3 8 

4     1 1 

5- naprosto 

nespokojený/á 

      

Zdroj: vlastní šetření 

 

Celkový počet učitelek: 19 

Hodnocení spokojenosti žen- učitelek na II. stupni ZŠ dopadlo obdobně jako na I. 

stupni. Nejpočetnější skupina patřila do prostřední škály spokojenosti 3, kam spadala skupina 

s délkou učitelské praxe 20-30 let a nad 30 let praxe. Na rozdíl od I. stupně se vyskytlo na II. 

stupni jedno hodnocení 4 – velmi nespokojená. 
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Důvody spokojenosti na rozdíl od I. stupně převládala příznivá hodnocení velmi 

dobrých vztahů v kolektivu, dobrého vztahu s vedením. Faktor spokojenosti s kolektivem a 

s vedením jednoznačně převládal.  Další důvody ke spokojenosti s profesí učitelky uváděly: 

 smysluplnost práce 

 práce s dětmi 

 prázdniny 

 uznání od nadřízených 

 podpora kolegů a vedení 

 snaha dětí 

 kolegové, zázemí, pochval\y a uznání 

Hlavní faktory nespokojenosti 

Jako hlavní příčiny nespokojenosti učitelky II. stupně uváděly tyto: 

 inkluze 

 obtížná spolupráce s rodiči 

 nízká prestiž učitele 

 názory veřejnosti 

 absence snahy a morálky dětí 

 byrokracie a zatěžující administrativa 

 celkový pokles úrovně vzdělání 

 mzda 

 chování, nechuť a lenost dětí 

 snaha rodičů přesouvat všechny povinnosti na školu 

 

4.3.1 Opětovná volba učitelské profese 

Další otázka průzkumu se týkala toho, zda by si dotyčný/á učitel/ka opět vybrala 

učitelskou profesi. Z odpovědí bylo si možné vybrat ano či ne, byla přidána možnost nevím. 

Odpovědi jsem rozdělila na I. a II. stupeň z důvodu rozdílnosti výuky na I. a II. stupni a její 

náročnosti, z důvodů problematičtější výuky na II. stupni z hlediska chování adolescentů. 

Odpovědi jsou rozděleny podle délky praxe učitele. Vycházím z předpokladu, že mladší 

učitelé budou optimističtější, plni ideálů, zatímco učitelé s delší praxí si již budou plně 

vědomi svých možností ovlivnit výchovu a vzdělávání žáků. 

 



39 
 

Tabulka 9:  Opětovné zvolení učitelské profese v návaznosti na délce učitelské 

praxe. 

Učitelé I. stupně ZŠ 

Odpovědi Délka 

praxe 0-5 

let 

5-10 10-20 20-30 Nad 30 

let  

celkem 

Ano 1  1 3  5 

Ne    3 1 4 

Nevím 1  1   2 

Zdroj: vlastní šetření 

Celkem 11 učitelek I. stupně ZŠ 

 

Tabulka 10: zda by si učitel opět zvolil svoji profesi v návaznosti na délce učitelské 

praxe. 

Učitelé II. stupně ZŠ 

Odpovědi Délka 

praxe 0-5 

let 

5-10 10-20 20-30 Nad 30 

let  

celkem 

Ano 4 1 2 3 2 12 

Ne  1 1 1 2 5 

Nevím    2  2 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Celkem 19 učitelů II. stupně ZŠ. 

Nejpočetnější skupina, která by si opětovně vybrala znovu učitelskou profesi, spadá 

podle předpokladu do kategorie s praxí 0- 5 let. S přibývající učitelskou praxí narůstají 

odpovědi ne. 

Hlavní důvody, proč by si učitel opět zvolil svoji profesi: 

 životní poslání 

 víra v možnosti pedagoga působit na žáky 

 pocit naplnění 

 smysluplnost 

 práce s dětmi 

Hlavní důvody, proč by si zvolili opět stejnou profesi, uváděli muži – učitelé na II. 

st. ZŠ tyto: 

 nenáročnost  

 nejsnáze dosažitelné VŠ vzdělání 

 malá časová náročnost 
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Důvody, pro které by si danou profesi učitelé již nezvolili, vyplývají zřejmě z faktorů 

jejich nespokojenosti. Důvody rozepsala jedna učitelka I. stupně ZŠ: “Učitelé nemají žádnou 

společenskou prestiž, u většiny veřejnosti (především u rodičů), nemají žádnou podporu. 

Souvisí to i s finančním ohodnocením učitelů. Studium na pedagogických fakultách není 

jednoduché, absolventi odcházejí do lépe placených oborů. Z tohoto důvodu je na ZŠ příliš 

velká feminizace.“ 
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5. Diskuze 

5.1 Spokojenost a délka výkonu učitelské profese 

Některé průzkumy poukazují na trend poklesu pracovní spokojenosti učitelů se 

zvyšujícím se věkem a délkou učitelské profese, zvláště u žen. Podle průzkumů, které uvádí 

Paulík (1999), se spokojenost snižovala s věkem pouze u učitelek na druhém stupni základní 

školy a na středních školách. Pro pracovní spokojenost má větší závažnost délka, po kterou 

jsou učitelé exponováni náročným pracovním požadavkům, tedy má vliv délka jejich praxe 

v učitelském povolání, než skutečný věk. S přibývajícím věkem a délkou praxe rovněž učitelé 

připisují své profesi vyšší důležitost, Paulík (1999). Podle průzkumu, vypracovaného 

z dotazníku na ZŠ v Praze vyplynulo, že délka praxe ovlivňuje spokojenost s profesí učitele. 

Začínající učitelé (délka praxe 0-5 let), vytvořili nejpočetnější skupinu, která by si svoji 

profesi opět zvolila. S rostoucí praxí tato četnost se zmenšovala. Začínající učitelé také často 

měli velké ideály, viděli svoji práci jako smysluplnou a měli pocit možnosti ovlivňování a 

usměrňování žáků. Ve své profesi viděli smysl života a poslání. Učitelé s delší praxí naopak 

byly skeptičtější, svoji volbu profese většinou potvrdili v 63,5 % učitelé na II. stupni a 

v 45,5% učitelé I. stupně. Svoji práci však vidí jako obtížnou, zádrhel vidí především ve 

spolupráci s rodiči, ale i v pohledu společnosti na učitelské povolání, jeho nízkou prestiž, 

spojenou s nízkým příjmem. Svůj nízký příjem spatřují právě v úhlu pohledu společnosti na 

učitelské povolání a jeho nedocenění. 

 

Tabulka 11: Pravděpodobnost opakované volby stejného pracoviště 

Škola pohlaví Stejná volba  pracoviště 

  Počet resp. v % Počet resp. v % 

Základní 1. stupeň  Ne  ano 

 muži 10 70 

 ženy 9,6 65,1 

Základní škola 2. 

stupeň 

muži 18 49,2 

 ženy 20,1 53,9 

Střední škola muži 18,9 59,2 

 ženy 16,4 60 

Zdroj: Paulík (1999, s.88) 

 

Průzkum, provedený na pražské základní škole můžeme srovnat s průzkumem, který 

provedl Paulík (1999). Na pražské ZŠ by opět zvolilo svoji profesi 63,5 % učitelů II. stupně 
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ZŠ, ve srovnání s Paulíkem (1999), který uvádí 49,2 % u mužů – učitelů a 53,9 % u žen – 

učitelek, je toto procento poměrně vyšší. 

Naproti tomu na I. stupni pražské ZŠ by opět zvolilo stejnou profesi pouze 45,5% 

učitelek, 36,3 % by si ji již nezvolilo, 18,2% neví. Toto procento je značně menší, než uvádí 

Paulík (1999), kdy na ZŠ by si zvolilo učitelské povolání 70% mužů na I. st. Základních škol 

a 65,1 % žen. Velké rozdíly si můžeme vysvětlit nejen rozdílem let, kdy k průzkumu došlo, 

ale i malým souborem, který jsme k průzkumu použili, jehož výsledky nemůžeme 

zevšeobecňovat. 

 

5.2 Spokojenost s jednotlivými faktory 

 

Tabulka 12: Spokojenost s jednotlivými součástmi učitelské profese 

                                                       Průměrná spokojenost  

ZŠ I. 

st. 

pohlaví Se 

žáky 

S 

kolegy 

S nadř. S 

rodiči 

S mat. 

vybavením 

S prac. 

prostř. 

S 

platem 

 M 4 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,7 

 Ž 3,6 4,1 4,0 3,4 4,1 3,7 2,4 

ZŠ II. 

St. 

M 3,2 3,9 3,7 3,1 3,0 3,4 2,1 

 Ž 3,3 3,9 3,8 3,3 2,9 3,4 2,0 

SŠ M 3,5 3,6 3,4 3,1 3,0 3,3 2,0 

 Ž 3,7 3,9 3,7 3,0 3,5 3,6 2,2 

VŠ M 3,6 4,0 3,6 - 2,4 3,4 2,1 

VŠ Ž 3,8 3,9 4,0 - 2,6 3,5 2,2 

Zdroj: Paulík (1999, s. 90). 

 

Hodnocení pomocí škál 1- 4, hodnocení 4 odpovídá „spíše spokojen“ 

Nejvyšší spokojenost vykazovali učitelé s kolegy a s nadřízenými. Na prvním stupni 

základních škol odpovídá škálovému hodnocení 4 – spíše spokojen. Obdobné hodnocení 

vykazoval průzkum na vysokých školách. U materiálního vybavení nejvyšší spokojenost 

uvádějí učitelé 1. stupně základních škol, nejnižší vysokoškolští učitelé. Podle očekávání 

nejnižší spokojenost uváděli učitelé s platem.  

Při průzkumném šetření na pražské ZŠ spokojenost se svou profesí ohodnotilo škálou č. 

1 (nejvíce spokojen) 27,2% učitelů I. stupně, 27,2% bylo se svou prací velmi spokojeno- 

ohodnocení škálou 2, 45,4 % učitelek bylo se svou prací jen průměrně spokojeno. Na II. 

stupni ZŠ byla situace obdobná, naprosto spokojeno (1) bylo 20 % učitelů, škálou velmi 

spokojeno ohodnotilo svou spokojenost 33,3%, průměrnou spokojenost vyjádřilo 40% učitelů, 

jedna učitelka byla velmi nespokojena (6,6%). 
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Pokud budeme u průzkumu na pražské ZŠ sledovat spokojenost učitelů s jednotlivými 

faktory a porovnávat s průzkumem Paulíka (1999) tab. č. 3, pak můžeme zaznamenat shodu 

v potřebě dobrých vztahů v pedagogickém sboru, podle Paulíka (1999) uvádí tento faktor na 

prvním místě 37,18% respondentů. Většina respondentů na pražské ZŠ zmiňovala dobrý 

kolektiv, podporu kolegů i vedení, tento faktor byl uveden ve většině dotazníků respondentů. 

Dalším pozitivním faktorem v průzkumném šetření byla zmiňována možnost práce s dětmi, 

Paulík (1999) uvádí 35,13% respondentů, v tabulce je tento faktor umístěn na 4. místě, 

respondenti v průzkumném šetření tento faktor zmiňují hned za dobrým kolektivem. Možnost 

vzdělávat žáky a předávat jim svoje vědomosti Paulík (1999) uvádí na třetím místě, (36,44%), 

učitelé ZŠ jsou v tomto místě skeptičtější, mnozí z nich uvádějí svoji častou bezmocnost, 

stejně tak pocit z dobře vykonané práce se objevuje jen výjimečně, ve srovnání s Paulíkem 

(1999), který uvádí (32,2%). Prázdniny a volný čas vyzníval v odpovědích jen zcela 

výjimečně, Paulík uvádí (28,98%). 

V negativních faktorech, působících na učitele, se obě šetření velmi přibližují, průzkum 

dle Paulíka (1999) uvádí na prvním místě neodpovídající platové podmínky a nedocenění 

učitelského povolání společností vůbec. Respondenti z pražské ZŠ uváděli především 

nedoceňování učitelského povolání především rodiči, sdělovacími prostředky a společností, 

plat zmiňovali jen okrajově. Stejně často se objevovala i stížnost na přebujelou 

administrativu, tento problém byl zmiňován s vysokou četností, u Paulíka (1999) tento 

problém zmiňován není. Na dalším místě byla u Paulíka (1999) uvedena nekázeň, (35,11%) a 

snížená morálka žáků, v průzkumném šetření ještě častěji byla uváděna nespokojenost učitelů 

s rodiči a nekázeň žáků až na dalším místě. Učitelé si stěžovali na nekvalitní komunikaci 

rodičů se školou, na nezájem rodičů o dítě a na vysoké očekávání rodičů vůči škole. Mnozí 

uváděli, že rodiče přesouvají svoje povinnosti na školu. Jedna učitelka uvedla „ Rodiče děti 

odkládají do školy a chtějí, aby škola za ně všechno vyřešila“.   

Na psychickou zátěž a nedostatek času si nikdo z oslovených respondentů nestěžoval, 

stejně tak na nedostatečné vybavení školy, na rozdíl od průzkumu Paulíka (1999), který uvádí 

nedostatek času a psychickou zátěž ve 22,16 % a špatné vybavení školy v 18,98 %. Naopak, 

prostředí školy a její vybavení bylo v jednom případě zmiňováno jako pozitivní faktor. 
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6. Závěr 
 

 

Učitelská profese je jednou z nejnáročnějších profesí vůbec. U učitelů je velmi žádoucí, 

aby jejich vnímání subjektivní spokojenosti bylo vysoké, neboť jejich pracovními objekty 

jsou žáci a studenti, se kterými tráví většinu dne. Z tohoto důvodu je důležité, aby působili na 

žáky klidným, vstřícným, pohodovým a přitom kompetentním dojmem, protože žáci zrcadlí 

jejich verbální i neverbální projevy a odnášejí si je do života. Pro učitele prvního stupně toto 

platí dvojnásob, protože jejich vliv je na žáky ještě větší. Z tohoto důvodu by měli být učitelé 

podporování ve výkonu svého povolání, jež je pro mnohé z nich celoživotním posláním, jak 

se mnozí v průzkumu, vyjadřovali, jak ze strany státu a veřejnosti, tak ze strany rodičů. 

Bohužel tomu tak není.  

Z průzkumu, prováděného na základní škole v Praze, vyplynulo, že  jedním z nejvíce 

negativních faktorů, kteří učitelé uváděli jak na I. stupni základní školy, tak především na 

druhém stupni, je negativní zkušenost s rodiči. Učitelé v nich necítí oporu, obtížně se s nimi 

komunikuje, děti jsou nevychované a veškeré povinnosti se snaží delegovat na školu. Stejně 

tak negativně učitelé vnímají veřejné mínění i širší veřejnost, od které se jim nedostává úcty, 

s čímž souvisí i společenská prestiž učitele, potažmo i jejich finanční ohodnocení. Na nízký 

plat si většina učitelů nestěžovala, spíše je trápila nekázeň žáků, jejich nezájem o učení, lenost 

a pokles úrovně vzdělanosti. Negativně hodnotí inkluzi, přílišnou administrativu a byrokracii, 

ale i cizince ve škole. 

Pozitivně učitelé hodnotili především dobrý kolektiv učitelů, pozitivní ohlasy byly 

zaznamenány především na II. stupni základní školy. Dále oceňovali podporu vedení, dobré 

prostředí školy, zázemí, smysluplnost své práce, možnost pracovat s dětmi. V práci je potěší 

pochvala a uznání vedení, podpora kolegů, snaha dětí, jejich zájem o předmět a jejich 

úspěchy. 

Na konci učitelské kariéry učitelé věnují větší pozornost svému zdraví, klidu při práci a 

výši platu (vzhledem k odchodu do důchodu). U starších učitelů je patrný pokles pracovní 

spokojenosti, zvyšuje se pocit únavy, fyzického opotřebení a snižuje se ochota ke změnám. 

S rostoucí praxí ve školství klesají ideály a na rozdíl od nastupujících učitelů vidí starší učitelé 

věci reálně. Učitelé, kteří by si opětovně zvolili učitelské povolání, patřili do kategorie praxe 

od 0- do 5 let. Naproti tomu nespokojenost s učitelskou profesí byla vyjádřena napříč 
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věkovým spektrem učitelů. Průzkumný vzorek uvedených respondentů je velmi malý a tudíž 

výsledky nemůžeme zobecňovat. 

 Přes veškeré těžkosti učitelského povolání by se znovu pro toto povolání rozhodlo 45,5 

% učitelů na I. stupni, 36,3 % učitelů by se rozhodlo jinak, zbytek si není jistý. Na druhém 

stupni jsou výsledky více pozitivní, pro opětovné zvolení učitelství by se rozhodlo 63,5% 

učitelů, 26,3 % by volilo jinak. Tyto výsledky jistě ovlivnil fakt, že na II. stupni byl hodnocen 

kolektiv pracovníků i vedení jako velmi přátelský a vstřícný. Dobrý kolektiv pracovníků 

uváděla většina učitelek jako důležitý faktor pro celkovou spokojenost v zaměstnání. Tento 

faktor dokonce převažoval nad nespokojeností s finančním ohodnocením.  
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8. Přílohy 
 

 

Příloha A- Dotazník I.  

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

chtěla bych Vás požádat touto cestou o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé 

bakalářské práce s názvem „Faktory ovlivňující spokojenost učitelů s jejich profesí“. Získané 

informace budou zpracovány a vyhodnoceny v práci zcela anonymně. Předem děkuji 

spolupráci. 

 

1. 

a) muž 

b) žena 

 

2. působení na: 

a) 1. stupni ZŠ 

b) 2. stupni ZŠ 

 

3. Délka učitelské praxe: 

a) 0-5 let 

b) 5-10 let 

c) 10-20 let 

d) 20-30 let 

e) Více než 30 let 

 

4. Jaké důvody Vás vedly k výběru učitelské profese? 

 

5. Splnila se v praxi očekávání, které jste spojoval/a s volbou profese? 

 

 

6. Jste v současné době v učitelské profesi spokojen/á? (Míru spokojenosti označte    

zakroužkováním čísla na následující škále.) 
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1- 2- 3- 4- 5                                  

Naprosto                                                            velmi 

spokojený/á                                                      nespokojený/á  

 

 

7. Uveďte faktory, které nejvýrazněji ovlivňují míru Vaší spokojenosti. 

8. Uveďte faktory, které nejvýrazněji ovlivňují míru Vaší nespokojenosti. 

 

9. Kdybyste se mohl/a znovu rozhodnout, vybral/a byste si stejné povolání? 

a) ano 

b) ne 

10. Pokud ano, uveďte proč. 

 

 

 

 

 


