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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou morálního distresu učitelů na českých 

základních školách. Je členěna do dvou částí. První, teoretická, je věnována vysvětlení 

základních pojmů, které souvisí s etickou stránkou učitelské profese. Od obecnějších 

pojmů jako jsou etika, morálka, stres se přechází k heslům, jež jsou pro tuto práci stěžejní 

– morální distres, kritická událost. Druhá část je praktická. Na základě analýzy dat 

získaných kvalitativním výzkumem se autorka pokouší popsat a kategorizovat podoby 

morálního distresu. Zaznamenává různé způsoby řešení kritických situací a jejich možný 

vliv na psychiku a další práci pedagogů. Práce by mohla posloužit jako podklad pro další 

následný výzkum, popřípadě jako materiál, na jehož základě by mohly být navrženy 

strategie, které by pomohly učitelům podobné situace co nejlépe zvládnout. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Morálka, etika, sociální vlivy, kritická událost, dilema, morální distres, stres 

  



ABSTRACT 

This Master’s thesis analyzes the subject of moral distress of Czech primary school 

teachers. It is divided into two parts. The first theoretical part clarifies key concepts and 

terms of ethics in education. Aside from more general terms like ethics, morals, and stress, 

it also covers crucial terms like moral distress and critical events. The second, practical 

part analyzes a qualitative dataset to describe and categorize different forms of moral 

distress. It records a variety of ways of solving critical situations and their potential 

influence on the psyche and professional development of educators. The aim of this work 

is to serve as a base for additional research or as a material for creating strategies to 

overcome similar situations. 
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Moral values, ethics, social influences, critical situations, dilemmas, moral distress, stress 

  



Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 8 

Teoretická část ........................................................................................................................ 10 

1 Stres .................................................................................................................................. 10 

1.1 Stresory .................................................................................................................. 14 

1.2 Vliv stresu na zdravotní stav.................................................................................. 15 

2 Morální distres ................................................................................................................. 16 

2.1 Výzkumy morálního distresu u učitelů .................................................................. 20 

3 Kritická událost ............................................................................................................... 23 

4 Pracovní zátěž a její vliv na zdraví učitelů .................................................................... 25 

4.1 Učitelé a zvládání profesní zátěže ......................................................................... 27 

4.2 Příčiny školních konfliktů...................................................................................... 28 

5 Etika .................................................................................................................................. 30 

6 Morálka ............................................................................................................................ 31 

6.1 Dilema.................................................................................................................... 32 

7 Etické aspekty učitelského povolání .............................................................................. 33 

7.1 Etický kodex .......................................................................................................... 33 

7.1.1 Etický kodex ve školství .......................................................................... 34 

Praktická část .......................................................................................................................... 35 

8 Výběr respondentů .......................................................................................................... 36 

9 Výběr metody ................................................................................................................... 37 

10 Účastníci výzkumu .......................................................................................................... 39 

10.1 Karel ...................................................................................................................... 40 

10.2 Jarmila.................................................................................................................... 42 

10.3 Míla ........................................................................................................................ 44 



10.4 Petr ......................................................................................................................... 46 

10.5 Eva ......................................................................................................................... 47 

10.6 Klára ...................................................................................................................... 49 

10.7 Jiřina ...................................................................................................................... 50 

10.8 Lucie ...................................................................................................................... 52 

10.9 Marie ...................................................................................................................... 54 

10.10 Petra ....................................................................................................................... 55 

10.11 Zdena ..................................................................................................................... 57 

10.12 Martina ................................................................................................................... 58 

10.13 Tereza .................................................................................................................... 60 

10.14 František ................................................................................................................ 61 

10.15 Výsledky ................................................................................................................ 62 

10.16 Kategorie stresorů .................................................................................................. 65 

10.16.1 Zřizovatel ................................................................................................. 65 

10.16.2 Kolegové.................................................................................................. 66 

10.16.3 Rodiče ...................................................................................................... 68 

10.16.4 Vedení...................................................................................................... 69 

10.16.5 Žáci .......................................................................................................... 70 

11 Diskuse .............................................................................................................................. 71 

12 Závěr ................................................................................................................................. 77 

13 Seznam použitých zdrojů ................................................................................................ 78 

 

  



8 

Úvod 

Poslední dobou se stále častěji hovoří o sílícím sociálním tlaku na učitele, který ovlivňuje 

jejich práci. Skutečně se pedagogové dostávají ve své praxi do situací, kdy jsou vnějšími 

okolnostmi tlačeni do rozhodnutí, se kterými morálně nesouhlasí? Jak k takovým situacím 

dochází? Jaké způsoby řešení učitelé volí? Je takovými intenzivními prožitky ovlivněna 

jejich další práce? Odráží se to nějak na jejich dalším profesním rozvoji? Tyto otázky stály 

za rozhodnutím autorky věnovat se v diplomové práci problematice morálního distresu. 

Cílem bylo popsat a kategorizovat různé podoby morálního distresu učitelů na českých 

školách. Na základě podrobného studia jednotlivých případů zmapovat různé způsoby 

řešení kritických událostí jednotlivými aktéry. Zjistit, jak byly tyto psychicky náročné 

situace učiteli prožívány a zda měly vliv na jejich další práci. 

Teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů, které souvisí s etickou stránkou 

učitelské profese. Od obecnějších pojmů jako jsou etika, morálka, stres se přechází 

k heslům, jež jsou pro tuto práci stěžejní – morální distres, kritická událost. Zároveň je zde 

vytyčen výzkumný cíl – Podoby morálního distresu učitelů na českých základních školách. 

Následuje formulace výzkumných otázek. Zažili učitelé během své praxe situaci morálního 

distresu? Jak taková situace nastala? Jaký způsob řešení zvolili? Jak subjektivně svoje 

rozhodnutí prožívali? Jaké důsledky měla prožitá zkušenost? Jakým způsobem ovlivnila 

jejich další práci? K získání dat byla navržena případová studie, jedna z metod 

kvalitativního výzkumu. 

Praktická část je tvořena vlastním výzkumem. Skupinu respondentů výzkumu tvořili 

učitelé základních škol, kteří ve školství dosud působí, ale i ti, kteří v nedávné době tuto 

sféru opustili. Po získání základních demografických dat o věku, pohlaví, délce praxe, 

velikosti školy, pracovní pozici apod. byli učitelé vyzváni, aby písemně a co možná 

nejpodrobněji odpověděli na čtyři otevřené otázky. Jejich cílem bylo zjistit, zda se pedagog 

dostal do situace morálního distresu, jaké zvolil řešení a jak ho tento prožitek ovlivnil 

v jeho dalším profesním nebo osobním životě. Získané velmi obsáhlé odpovědi byly 

zpracovány kvalitativně jako jednotlivé případové studie. 
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V závěru jsou prezentovány a hodnoceny jednotlivé případy, zároveň je provedeno jejich 

porovnání a konečné shrnutí. Podařilo se splnit cíl výzkumu? Probíhalo vše podle 

očekávání? Nastaly nějaké obtíže při jeho provádění, jak byly řešeny. Zároveň jsou v něm 

naznačeny možnosti dalšího využití výsledků práce. 
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Teoretická část 

Teoretická část se věnuje jak ústřednímu tématu práce – morálnímu distresu – tak 

i pojmům, které s ním souvisejí. Jednotlivé kapitoly se zabývají nejen stresem, etikou, 

morálkou, ale poukazují na náročnost učitelské profese obecně. 

1 Stres 

Život připravuje člověku řadu obtížných situací, které je nucen zvládat. Od počátku 

20. století se vědci soustavněji zabývají tím, co se děje v psychice a těle takových jedinců. 

Stresem se začala intenzivně věnovat nejen medicína, ale i psychologie. 

Na výzkumy I. P. Pavlova, který studoval fyziologické změny v organismu psů, kteří se 

dostali do těžké konfliktní situace, jak zaznamenal Křivohlavý, navázali  svými výzkumy 

W. Cannon a H. Sely (Křivohlavý, 1994, s. 166). 

H. Sely na základě svých výzkumů popsal funkci endokrinních žláz při zvládání stresu. 

Stres definoval jako charakteristickou fyziologickou odpověď organismu projevující se 

nespecifickou odpovědí organismu. GAS (General Adaptation Syndrom), jak tuto odpověď 

nazval, rozdělil na tři fáze: 

1. Poplachová fáze: 

o Organismus mobilizuje všechny obranné mechanismy k reakci „bojuj nebo 

uteč“. Aktivní je především sympatikus, do krevního oběhu se vyplavuje 

velké množství adrenalinu. Zvyšuje se krevní tlak, zrychluje se srdeční 

činnost, dýchání atd. 

2. Fáze rezistence: 

o Při dlouhodobém působení stresoru může docházet ke vzniku nemocí 

adaptace. K nim bývají řazeny například žaludeční vředy, kardiovaskulární 

onemocnění, bronchiální astma. 

3. Fáze vyčerpání: 

o Organismus podléhá dlouhodobému působení nepříjemné situace a dochází 

k jeho zhroucení projevujícím se například depresemi. 
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Práce H. Selyho však byly zaměřené na chování zvířat a výsledky neodrážely lidské 

aspekty zvládání stresu. Kognitivní stránka hraje v překonávání konfliktních situací 

u člověka podstatnou roli. 

R. Lazarus navázal na výzkum H. Selyho a W. Cannona. Zaměřil se na psychiku člověka 

ve stresové situaci. Fyziologický pohled obohatil o kognitivní, emocionální a konativní. Na 

základě svých pozorování formuloval dvojí zhodnocení ohrožující situace: 

1. Prvotní zhodnocení: 

o Hodnocení situace z hlediska vlastního ohrožení. Pozornost věnoval nejen 

objektivním okolnostem, ale i subjektivním faktorům, tedy lidské psychice. 

Ta má na posouzení problému zásadní vliv. 

2. Druhotné zhodnocení 

o Reálná schopnost určitého člověka vypořádat se s danou situací i v tomto 

případě hraje velkou roli subjektivní stránka posouzení problému 

(Křivohlavý, 1994, s. 167). 

H. B. Selye definuje stres jako nespecifickou somatickou reakci na zátěž, kterou 

charakterizuje zvýšená činnost kůry nadledvinek. Chronicky zvýšená hladina kortizolu 

v krvi může vést až k poškození mozku. 

V současných teoriích je stres popisován jako situace, při které očekávání dané geneticky, 

nebo získanými zkušenostmi, není v souladu s očekávanými nároky, to vyvolává 

kompenzační úsilí. Na základě tohoto pohledu nemusí být stres vnímán negativně. 

To ovšem neplatí u zvláštní formy stresu, jež bývá označována jako distres  zranitelnost 

stresem, mechanismus obranný ega (Hartl, 2015, s. 117). 

Termín stres někdy splývá s označením zátěž. 

Negativní životní faktory působící na člověka bývají označovány jako stresory. 

V souvislosti se zvládáním krizových situací jsou zmiňovány i pozitivní faktory 

salutory. Ty naopak představují oporu a posilu při zvládání stresu. 

Pokud je míra stresogenní situace vyšší než schopnost jedince ji zvládnout, hovoříme 

o stresu. Člověk je vystaven nadlimitní zátěži, která vede k vnitřnímu napětí a narušení 
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rovnováhy. Takováto situace nemusí být způsobena jedním silným stresogenním faktorem, 

ale dlouhodobým působením mnoha menších stresorů. Z tohoto pohledu je definován 

pojem distres jako negativně prožívaný stres. Tedy událost, která je subjektivně vnímána 

jako velmi ohrožující a obtížně zvládnutelná. V protikladu s distresem je zmiňován eustres. 

Snaha o zvládnutí, něčeho, co jedinci přináší uspokojení a radost, ale je nutné při tom 

vynaložit určité úsilí. 

Teorie stresu a distresu je možné rozdělit do tří skupin. 

• Kognitivní teorie 

Tyto teorie vychází z představ o omezené kapacitě našich schopností a možností. Při 

distresu jde o situace, které přesahují možnosti a schopnosti našeho kognitivního aparátu. 

• Emocionální psychologické teorie 

Psychologické teorie kladou hlavní důraz na emoce. Také v tomto případě jde o pocit 

neuspokojení potřeb a vzniku frustrace, která vede ke snížení motivace a zhoršení životní 

situace. V této souvislosti bývá často zmiňován pojem „naučená bezmocnost“. Jedná se 

o situace, ve kterých by člověk mohl obtížnou situaci zvládnout, ale vlivem množství 

předcházejících selhání je předem přesvědčen o neúspěchu svého konání. Dochází u něj 

k pocitu vyčerpání fyzických i psychických sil a vzniku distresu. 

• Fyziologické teorie 

Stres z fyziologického hlediska vede ke změně ladění organismu, které má na něj 

komplexní dopad. Z krátkodobého hlediska vede ke zvýšení pozornosti a připravenosti 

k okamžité reakci. Na druhé straně však omezuje komplexní pohled na danou skutečnost 

(Křivohlavý, 1994, s. 173). 

Na problematiku stresu je tedy nutné pohlížet komplexně. 

Člověk je denně vystaven celé řadě podnětů, které zpracovává, vyhodnocuje a reaguje na 

ně. Pohybuje se od útlumu ke vzrušení, od radosti ke smutku. Snahou je dosažení větší 

aktivity, většího nabuzení. Pokud není vystaven dostatku podnětů, vede to u jedince k nudě 

a často až k deprivaci. Takže i odchod do důchodu se může pro člověka stát výrazným 

stresorem. 
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Stres tedy k životu neodmyslitelně patří a v rozumné míře je výrazným stimulem 

k podávání vynikajících výkonů. Chronický traumatický stres (distres) ovšem 

potencionálně výrazně poškozuje psychické i tělesné zdraví. 

 

Obrázek 1: Fáze stresu (Večeřová-Procházková & Honzák, 2009) 

Fyziologické reakce na stres jsou u všech jedinců v podstatě obdobné. Rozdíly spočívají 

v emocionálních, kognitivních a motivačních faktorech, které vstupují do vyhodnocování 

dané situace. Lidé tak mohou reagovat na spouštěče stresové situace odlišně. 
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Obrázek 2: Reaktivita na stres (Večeřová-Procházková & Honzák, 2009) 

1.1 Stresory 

Spouštěčem stresové reakce – stresorem se může stát životní událost, ale také nějaká 

nepříjemná vzpomínka. V 60. letech 20. století přidělili Holmes a Rahe (Křivohlavý, 1994, 

s. 182) zásadním životním událostem určitý počet „trestných bodů“. Z jejich studie 

vyplývalo, že pokud člověk nasbírá během dvanácti měsíců 150–300 bodů, představuje to 

pro něj velkou stresovou zátěž. Takové hodnocení není zcela objektivní, protože do hry 

vstupují také obranné mechanismy, jež mohou ovlivnit subjektivní prožívání nepříjemné 

situace. Subjektivní vyhodnocení míry stresu tak nemusí odpovídat reakci organismu. 

Drobné mrzutosti, konflikty a nesnáze, které působí delší dobu, mohou také způsobit vznik 

stresu. 

Otázce faktorů, které způsobují vznik stresu, byla věnována velká pozornost. Vědci 

soustředili svoji pozornost v prvé řadě na vztah mezi pracovní zátěží a stresem. 

Z výsledků jejich výzkumů vyplynuly důležité závěry. Na vzniku stresu se mohou podílet 

tyto podmínky: vysoká míra požadavků, které jsou na člověka kladeny, kombinovaná 

s malou možností řídit průběh, vztahy na pracovišti (v negativním i pozitivním smyslu), 

fyzikální faktory jako jsou hluk, teplota, omezený prostor. 

Z hlediska psychologie zdraví je vymezeno několik významných faktorů, které mohou 

vyvolávat stres. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=x-raw-image:///82eccb44abddf5b8fd63d88bb66c022202f52e979b9a5acb73cc04b07c902207&imgrefurl=https://is.muni.cz/th/v65wc/Bakalarska_prace_David_Lerch.pdf&docid=q_hTMM1WrMmYVM&tbnid=uPXdq0TL7ILMFM:&vet=10ahUKEwjioqusk6rhAhVk_CoKHZCiDHAQMwhCKAEwAQ..i&w=448&h=318&bih=739&biw=1520&q=reaktivita%20na%20stres&ved=0ahUKEwjioqusk6rhAhVk_CoKHZCiDHAQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Jedním z nich je přetížení množstvím práce. Jde o stav, kdy množství práce požadované 

v určitém čase přesahuje možnosti daného člověka. Velkou roli u tohoto stresoru hraje 

individuální zranitelnost (vulnerabilita) každého člověka. To, co je pro jednoho nadměrná 

zátěž, je pro jiného v mezích normálu. 

Pokud je pro práci charakteristický časový tlak, čelí zaměstnanci výrazným zdravotním 

rizikům v porovnání s pracovníky, kteří mu vystaveni nejsou. 

Výrazně vyšší výskyt hypertenze, diabetu a dalších chronických onemocnění u pracovníků, 

kteří zodpovídají za lidské životy (např. letečtí dispečeři), jasně ukázal na negativní vliv 

dlouhodobého distresu na lidský organismus. 

Většina lidí se ve svém zaměstnání snaží prokázat schopnosti a dovednosti. Předpokládají, 

že v souladu s tím budou také odměňováni a bude se rozvíjet i jejich profesionální kariéra. 

V případě dlouhodobě nesplněných očekávání čelí zaměstnanci výraznému distresu. Ten 

může být příčinou řady onemocnění. 

Zvýšená hladina zvuku může být příčinou zažívacích potíží, hypertenze, náladovosti, 

poruch spánku. Dlouhodobé napětí vyplývající z konfliktů na pracovišti, to je další 

rizikový faktor vzniku distresu. 

1.2 Vliv stresu na zdravotní stav 

Nemoc je způsobena souhrou celé řady okolností. Působení stresu je možné zařadit mezi 

ně. Může na zdravotní stav působit přímo i nepřímo. Poruchy imunitního, nervového nebo 

endokrinního systému jsou důsledkem přímého působení stresu. Změny v chování člověka 

jsou přisuzovány nepřímému vlivu stresu (Křivohlavý, 1994, s. 184–188). 
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2 Morální distres 

Pokud je jedinec při svém rozhodování pod silným tlakem okolí, které jej nutí učinit 

takové rozhodnutí, se kterým vnitřně nesouhlasí, může u něj nastat situace morálního 

distresu. 

Výzkumy tohoto jevu probíhaly nejprve v oblasti zdravotnictví a týkaly se především 

sester a lékařů. Ukazuje se však, že pedagogičtí pracovníci se během svojí praxe také 

dostávají do morálně velmi složitých situací. Stejně jako zdravotní sestry bývají někdy 

nuceni volit řešení složitých situací, se kterým morálně nesouhlasí. Postupně se tedy 

pozornost výzkumníků začíná obracet i do školství. 

Principy morálního distresu si nejprve vysvětlíme na základě výsledků výzkumů, které 

proběhly ve zdravotnictví. V části věnované etickým rozměrům učitelského povolání 

budeme nahlížet na tento pojem z pohledu učitelů. Poukážeme na některé shody s profesí 

zdravotníků. 

Mareš ve svém článku: Morální distres, terminologie, teorie a modely popisuje morální 

distres takto: … Jedná se o případy, kdy člověk nemůže dělat to, co považuje za správné, 

a je okolnostmi přinucen buď nedělat nic, i když si myslí, že by něco udělat měl (tj. 

nezabrání něčemu špatnému), anebo je donucen vykonat cosi, s čím vnitřně nesouhlasí. 

(Mareš, 2016) 

Na stejném místě uvádí pět možných definic morálního distresu, z nichž každá volí trochu 

jiný úhel pohledu na tuto problematiku. 

Například Jameton říká: „Morální distres vzniká v situacích, kdy jedinec ví, co je správné 

udělat, ale institucionální překážky činí téměř nemožné jednat tím správným způsobem.“ 

(Jameton in J. Mareš, 2006) 

Tlaky, které na člověka v takových situacích působí, nemusí být nutně pouze ze strany 

institucí. Může se jednat o nátlaky medicínské, rodinné, organizační atd. (Mareš, 2006). 

Z dalších uvedených charakteristik je zajímavé vysvětlení morálního distresu jako formy 

negativního stresu, do které vstupuje etický rozměr. 
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J. Mareš dopracoval definici morálního distresu Wilkinsové. Ta přidala pojem morální 

zátěž. Uvedla, že zkušenost sester s morálním distresem je velmi individuální. Ovlivňuje ji 

to, jestli sestra chápe situaci v péči o pacienta jako morální problém a zda se cítí 

zodpovědná za dopady situace na pacienta. Úzce souvisí s jejím morálním žebříčkem 

hodnot a vlastním hodnocením toho, co je podle ní správné a co ne. To je označováno jako 

morální senzitivita Lutzén. Je to tedy schopnost uvědomit si, jak je určitá situace pro 

pacienta zraňující a jaké morální důsledky mají učiněná rozhodnutí. 

Vliv morálního distresu na člověka nemusí být pouze negativní. Naopak může mít 

pozitivní vliv na rozvoj osobnosti člověka i na jeho profesní růst. 

Morální distres souvisí s mnoha dalšími pojmy, tyto vzájemné vztahy velmi dobře ilustruje 

schéma z článku J. Mareše. 

 

Obrázek 3: Vztah morálního distresu k dalším pojmům (Mareš, 2016) 

Z uvedeného schématu vyplývá, že morální distres je ovlivňován fyziologií, tedy vlastní 

tělesnou reakcí organismu na stresovou situaci, a také filozofií, teologií, které se snaží 

vysvětlit vliv svědomí na prožívání stresu. 

Pro pochopení tohoto pojmu byla vytvořena řada modelů. Jejich cílem je snaha 

o vysvětlení vzniku, průběhu a dopadů morálního distresu na jedince. Zabývají se buď jeho 

dílčími částmi, nebo jevem v celé jeho šíři. 

Následující obrázky představují dva z modelů morálního distresu. 
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Obrázek 4: Schéma morálního distresu J. Wilkinsové (Mareš, 2016) 

Druhé schéma, ve kterém Mareš vychází z Corleyové, detailně zachycuje problematiku 

morálního distresu u zdravotních sester. Přehledně ukazuje, za jakých podmínek morální 

distres nastává, jaká má morální východiska. Schéma v sobě zahrnuje i možnost morální 

odvahy. V takovém případě se sestra rozhodne udělat to, co je podle ní morálně správné. 

Z toho pro ni vyplývají pocity morálního uvolnění a spokojenosti. 

Velmi přehledně je zde ukázán dopad morálního distresu na všechny zúčastněné. 

Pacientům se nedostává takové péče, jakou by si zasloužili, vzrůstá jejich nejistota 

a nedůvěra k personálu. Sestry, které zažívají morální distres, mohou zcela rezignovat na 

svoji práci. Pokud nemají účinné mechanismy, kterými by se s těmito náročnými situacemi 

vyrovnaly, může u nich rychle nastoupit syndrom vyhoření. Mohou také zvolit odchod 

z profese. Následky pociťuje i zdravotnické zařízení, které obtížně hledá nové pracovníky 

a řeší problémy s velkou fluktuací zaměstnanců. 
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Obrázek 5: Dopady morálního distresu (Mareš, 2017) 

Situace distresu sice nezažívají pracovníci ve zdravotnictví denně, ale čas od času se 

opakují. Každý prožitý distres, se kterým se jedinci nepodařilo zcela vyrovnat, zanechává 

stopy v jeho psychice. Tyto nepříjemné zbytkové prožitky se v odborné literatuře označují 

jako morální rezidua. Jejich negativní důsledky se postupně hromadí, sčítají a násobí 

a účinek na člověka je tak dlouhodobý. 

Schéma ukazuje postupné narůstání morálních reziduí (Mareš, 2017). 

 

Obrázek 6: Postupné narůstání morálních reziduí (Mareš, 2017) 
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Faktory, které stojí za vznikem distresu, rozdělil Mareš (2016) na dvě základní skupiny: 

• Vnitřní, které jsou přímo závislé na každém jedinci. Tyto vnitřní faktory je ještě 

možné rozdělit na: 

o Sociologické determinanty – často souvisí s neuspokojením z vykonávané 

práce. 

o Psychologické determinanty – souvisí s žebříčkem morálních hodnot 

každého člověka, s jeho citlivostí na morální aspekty prožívaných situací, 

s jeho životními zkušenostmi. 

• Vnější, které mají několik podob: 

o Specifické rozhodovací situace – situace, jejichž řešení vyvolává morální 

dilema. 

o Případy, které souvisejí se spolupracovníky (kolegy, nadřízenými atd.) – 

jsou ovlivňovány například jejich nedostatečnou kvalifikovaností, 

neschopností nebo nechutí řešit konfliktní situace apod. 

o Faktory související s konkrétní institucí a jejím řízením, sem je možné 

zařadit přetěžování zaměstnanců v zařízeních, která se potýkají 

s nedostatkem pracovníků. 

o Společenská, kulturní a politická specifika dané země, například legislativa 

platná pro určitý obor. 

2.1 Výzkumy morálního distresu u učitelů 

Morálním distresem jako novým problémem se začali vědci podrobněji zabývat na základě 

výzkumů týkajících se pracovníků ve zdravotnictví. Ukazuje se, že do podobných etických 

problémů jako zdravotní sestry se dostávají i učitelé. J. Mareš otiskl ve svém článku 

schéma, které vychází z výzkumů Shapirové-Lishchinské (Mareš, 2017), v němž jsou 

zachyceny vzájemné podobnosti a rozdíly mezi oběma profesemi. Rozdílů je velmi málo. 

Ze schématu vyplývají tato společná etická dilemata obou profesí: 

• péče o potřeby druhých lidí versus dodržování formálních předpisů, 

o pohoda žáka/pacienta versus dodržování formálních pravidel dané instituce, 
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• spravedlivý postup versus spravedlivý výsledek, 

o procedurální versus distributivní spravedlnost, 

o rovnostářský přístup versus diskriminace, 

• normy a postupy v dané instituci versus normy a postupy v rodině žáka/pacienta, 

o normy týkající se provozu organizace versus normy týkající se 

žáka/pacienta, 

o ochrana žáka/pacienta před poškozováním versus povinnost referovat 

o skutečnostech, které se týkají žáka/pacienta, 

• autonomie pracovníka při rozhodování versus loajalita k instituci a jejím 

normám, 

o rozhodování podle vlastního přesvědčení versus stanovisko nadřízených, 

• osobní (či náboženské) přesvědčení versus politika dané instituce. 

Tyto podobnosti umožňují aplikovat, po určitých úpravách, výsledky výzkumů ze 

zdravotnictví do školství. 

Problému morálního distresu a jeho diagnostice se v zahraničí věnovaly výzkumy 

kvalitativní, kvantitativní i smíšené. 

Příběhy učitelů a rozhovory s nimi jsou východiskem kvalitativních výzkumů. Ve Švédsku 

provedla Corneludová (1989) výzkum 189 učitelů základních škol. Zajímala se o kritické 

situace, které během své praxe zažili. Jejich úkolem bylo písemně popsat situace, ve 

kterých pro ně bylo obtížné se rozhodnout. Případy, ve kterých hrál významnou roli etický 

konflikt. Analýzou získaných výpovědí se snažila například zjistit, kdy dochází k situacím 

morálního konfliktu, co je pro ně charakteristické apod. 

Dalším příkladem kvalitativního výzkumu je výzkum Američanky Shapirové-Lishchinské 

(2011). Ta provedla rozhovory s 50 učiteli základních škol v USA. Po doslovném přepsání 

nahraných rozhovorů a provedených analýzách (otevření, axiální, selektivní) se autorce 

podařilo popsat pět skupin kritických situací. Mezi ně například patří: pečující klima školy 

oproti formálnímu klimatu; důvěrnost získaných informací proti pravidlům školy; názory 

rodičů versus edukační standardy školy. 
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Ve Finsku proběhl výzkum Husu a Tiriové (2001) mezi 26 učiteli mateřských škol 

a prvního stupně základních škol. Učitelé měli popsat příběh konfliktu, který během svojí 

práce zažili, a měli také uvést, jak situaci řešili. Výzkumníci na základě získaných 

informací mohli popsat tři typy konfliktů, do nichž se učitelé ve školách dostávají. Jedná se 

o spory mezi učitelem a rodiči, mezi učitelem a jeho kolegy, mezi pedagogem a okolní 

komunitou. 

Dotazníky, které by umožnily hodnotit tento problém z kvantitativního pohledu, byly 

detailně propracovány pro oblast zdravotnictví. J. Mareš upozorňuje na možnost jejich 

využití i ve školství a uvádí příklady některých běžně používaných. Mezi ně patří MDS – 

Moral Distress Scale (Corley et al. 2001). Cílem je zjistit četnost výskytu kritických situací 

a intenzitu jejich prožívání (Mareš, 2017). 
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3 Kritická událost 

J Mareš ve svém článku Morální distres učitelů – skrytý problém chápe kritickou situaci 

jako jeden z nejdůležitější faktorů spouštějící morální distres učitelů. 

Kritická událost je chápána jako zásadní okamžik v životě jedince, popřípadě průběhu 

určitého sociálního procesu. Tato situace nemusí znamenat okamžité vyvolání distresu. 

Může pouze poznamenat učitele tím, že se s ní nedokáže beze zbytku vyrovnat. Zanechá po 

sobě v pedagogovi negativní pocity. Účinky takovýchto událostí se mohou hromadit 

a sčítat a za určitou dobu se stávají příčinou vzniku morálního distresu učitelů. 

Shapirová–Lishchinská (in Mareš, 2017) definuje kritickou událost takto: „… událost, 

v níž učitelův názor na to, co je správné udělat, není brán v úvahu. Kritická událost tedy 

obsahuje etický konflikt. 

Na základě dosavadních výzkumů bylo vytipováno pět oblastí, zdrojů rozporů, jejichž 

působení může za určitých situací vyvolat morální distres. 

První z nich jsou rozpory vyplývající ze snahy pečovat o druhé (např. o žáky) a snahy 

dodržovat předpisy (školní řád apod., zásady učitelské profese). Je to tedy konflikt mezi 

solidaritou se žáky a autoritou instituce. 

Rozpor mezi distributivní spravedlností a rozhodovacími standardy dané školy představuje 

druhou skupinu. V určitých složitějších situacích může učitel zvolit řešení, které žák vnímá 

jako nespravedlivé. 

Učitel v průběhu svojí praxe získá o žákovi řadu důvěrných informací, jako zaměstnanec 

školy má povinnost důležité informace o žákovi sdělovat vedení školy. Z toho často plyne 

třetí skupina etických rozporů v jeho profesním životě. Tedy konflikt, kdy má dodržet 

mlčenlivost o citlivých informacích (o žácích, jejich rodinách) a kdy má dodržet pokyn 

všechno důležité hlásit. 

Čtvrtý rozpor vzniká ve vztahu ke kolegům. Pedagog se může dostat do situace, v níž je 

svědkem nevhodného chování kolegy vůči žákům. Potom se rozhoduje, zda je vhodné na 

takové chování veřejně upozornit, například na poradě. V případě, že je vůči kolegovi 

loajální, může se stát terčem kritiky ostatních kolegů za svůj postoj. 
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Pokud se do rozporu dostanou výchovné praktiky uplatňované v rodině s výchovně-

vzdělávacími metodami ve škole, nastává pátý rozpor. Tato situace vzniká ve vztahu 

k rodičům. Někdy se představy o tom, co je pro dítě nejlepší, mohou výrazně lišit u rodičů 

a u pedagoga. Učitel se dostává do výrazného konfliktu, který je nucen nějakým způsobem 

vyřešit. Do této skupiny patří také rozpory plynoucí z odlišností rodin patřících k určitým 

minoritám. 

Mareš uvádí ve svém článku ještě šestou skupinu rozporů, které mohou vyvolat morální 

distres. Jsou to situace, ve kterých se dostávají jeho morální principy do rozporu s vedením 

školy, popřípadě k nadřízeným školským orgánům. Pokud bude jednat ve shodě se svými 

zásadami, riskuje, že bude považován za někoho, kdo poškozuje zájmy svého 

zaměstnavatele a svých kolegů. 

Podle Mareše do této skupiny patří ještě další případ: „…. Objevuje se v situacích, kdy ve 

školství dané země probíhají obsahové, organizační, i metodické změny, které jsou 

diktovány legislativně shora tlakem ‚shora‘.“ (Mareš, 2017) 
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4 Pracovní zátěž a její vliv na zdraví učitelů 

Povolání učitele je psychicky velmi náročné, lékaři a psychologové se již dlouhou dobu 

zajímají o stresové faktory učitelské profese. Výzkumy zdravotního stavu učitelů se na 

našem území prováděly již ve třicátých letech. Byly ale zaměřeny pouze na tělesné zdraví, 

psychickému zdraví nebyla věnována taková pozornost. 

V šedesátých letech byl prováděn rozsáhlý výzkum pracovního zatížení a únavy učitelů (L. 

Ďurič, (1969) in (Průcha, 2002, s. 63–64)). Tehdy byla únava způsobována vysokým 

časovým zatížením učitelů. 

V osmdesátých letech byly prováděny některé další průzkumy. Ty dokázaly úzkou 

souvislost mezi výskytem neurotických a psychosomatických změn a náročností učitelské 

práce (Průcha, 2002, s. 64). 

V podmínkách obnovené demokracie se očekávalo, že s úbytkem určitých zátěžových 

faktorů vyplývajících z předchozího režimu dojde ke zlepšení zdravotního stavu učitelů. 

V polovině devadesátých let ovšem prováděné výzkumy ukázaly, že tato očekávání byla 

nereálná. 

Z výsledků vyplynulo, že mladá generace učitelů je méně odolná vůči stresu, kterého 

v profesi přibývá, než jejich starší kolegové. 

E. Řehulka a O. Řehulková v rozsáhlém sborníku Učitelé a zdraví (1998, 1999) tyto 

poznatky potvrzují. Podle těchto autorů hraje velkou roli v negativních následcích na 

zdraví učitelů psychická zátěž. 

Psychickou zátěž rozdělují na tři složky: 

• Senzorickou – s vysokými nároky na zrak a sluch. 

• Mentální – souvisí s psychologickými problémy, jež se objevují při řízení kolektivu 

třídy, práci s žáky, formováním jejich osobnosti atd. 

• Emocionální – ta vyplývá například z emocionální angažovanosti učitelů na 

sociálních vztazích, vznikajících v jeho práci (Například známkování žáků na konci 

roku a snaha zachovat si odstup, nepřipouštět si sympatie nebo antipatie k určitým 

žákům.) (Řehulka, 1998). 
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Stresory učitelů a učitelek v České republice jsou činitelé, události a podněty, které 

vyvolávají zátěžové situace a psychosomatické stresové reakce učitelů na všech stupních 

škol. 

Ostravský psycholog K. Paulík (1998) se pokusil identifikovat zdroje pracovní zátěže 

učitelů různých druhů škol. Zaměřoval se na subjektivní prožívání situací, které 

pedagogové hodnotili jako rušivé, obtěžující a nepříjemné. 

V následující tabulce je uvedeno pořadí 10 nejvíce rušivých vlivů 

Tabulka 1: Vlivy nejvíce obtěžující učitele základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) (Paulík, 

1998) 

Faktor ZŠ SŠ 

Nízké společenské hodnocení (prestiž) 1 1 

Neodpovídající plat 2 4 

Nutnost podřizovat se administrativním rozhodnutím, která neberou 

v úvahu názory učitelů 
3 2 

Nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 4 10 

Učení ve třídách s velmi rozdílnou úrovní žáků 5  

Nedostatečná spolupráce ze strany rodičů 6  

Špatné postoje žáků k práci 7 3 

Nedostatek pomůcek a potřeb pro vyučování 8 6 

Špatné chování žáků 9 9 

Velký počet žáků ve třídách 10  

Mnoho žáků nenosí potřebné pomůcky  5 

Potíže s motivováním žáků  10 

Nedostatek prostor pro skupinovou práci  8 

 

Z údajů v tabulce vyplývá, že se učitelé základních a středních škol v hodnocení 

nepříjemných okolností ovlivňujících jejich práci liší. 

Rudolf Kohoutek v článku Stresory učitelů a učitelek uvádí výsledky mnoha výzkumů 

zabývajících se touto tématikou. V roce 2002 připravil studii pro Státní zdravotní ústav. Ta 
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potvrdila vysokou pracovní zátěž u 80 % učitelů, nadměrný stres u 60 % a sníženou 

odolnost vůči stresu u 25 %, nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů (Kohoutek, 2007). 

Vysoká pracovní zátěž je výrazně ovlivňována těmito faktory učitelské práce: 

• nedostatečné finanční i společenské oceňování práce, nejistota postavení, 

• tlak na neustálou přítomnost v práci bez ohledu na zdravotní a osobní důvody, 

• práce pod časovým tlakem, 

• vysoké nároky na vzájemnou spolupráci, 

• riziko ohrožení zdraví jiných osob, 

• fyzikální faktory (hluk). 

V devadesátých letech se jako jeden z velkých stresorů objevuje změna v chování žáků 

vůči učitelům. Výrazně vzrostla neukázněnost, drzé chování, vulgární vyjadřování 

u dospívající populace. Nedostatečný řád a pořádek představují podle nejnovějších 

poznatků nejvýznamnější stresový faktor. 

Nově se objevuje konfliktnost rolí a nejistota role. 

Konfliktnost role je dána požadavky, které jsou na pedagogy kladeny. Na jedné straně má 

být učitel laskavým rádcem, průvodcem, jenž pozitivně ovlivňuje vztah dítěte ke škole. 

Zároveň však musí dbát na kázeň žáků, to od něj vyžaduje v určitých situacích rázný 

a nekompromisní přístup. 

Pokud k těmto jmenovaným stresujícím faktorům vstoupí i morální aspekt, hovoříme 

o morálním distresu, a nejen o stresu jako zátěži obecně. 

4.1 Učitelé a zvládání profesní zátěže 

V každém povolání je člověk vystaven působení určité psychické nebo fyzické zátěže. To, 

jakým způsobem nároky zvládne, je značně individuální a závisí to na odolnosti 

(hardiness) jedince vůči stresu. Ta je tvořena třemi vlastnostmi osobnosti: 

• přesvědčení člověka, že může ovlivňovat události ve svém životě, 

• schopnost ztotožnění s tím, co jedinec dělá a kam patří, 

• přesvědčení, že změny a události v životě jsou výzvou k dalšímu rozvoji. 
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Základní osobnostní charakteristiky pedagogů ovlivňují vztah mezi pracovní zátěží 

a schopnostmi je zvládat. 

4.2 Příčiny školních konfliktů 

Příčiny konfliktů je možné rozdělit do dvou skupin: 

• Vnitřní – úzce souvisí s osobností účastníků konfliktu, s jejich aktuálním 

psychickým a fyzickým stavem. 

Příčinou konfliktu se tak mohou stát pocity vyplývající z psychického vyčerpání, únavy, 

pocitů, přepracování apod. 

Některé typy osobností mají větší šanci být součástí nějakého konfliktu. Jedná se například 

o impulzivní, vznětlivé, cholerické jedince. Také nevhodné charakterové vlastnosti, jako 

jsou závist, ješitnost, lenost, nedostatek tolerance, egoismus, mohou být příčinou vzniku 

konfliktní situace. Takoví lidé bývají přehnaně sebevědomí, nejsou schopni sebereflexe 

a neprojevují velkou snahu o změnu svojí osobnosti. Během své práce se určitě učitel 

s takovými typy setká, a to nejen v řadách kolegů, ale i mezi rodiči. 

• Vnější – vyplývají přímo z konfliktní situace. 

Za vzniklým konfliktem může stát špatné vyhodnocení situace, způsobené nedostatkem 

informací nebo jejich zkreslením. V některých případech se tak jedná o pouhé 

nedorozumění. 

Příčinou často bývají i rozdíly v postojích, zájmech, hodnotách, cílech různých lidí. Tento 

jev je ovšem přirozený a je důležité si ho uvědomovat a umět s ním pracovat. Učit se 

vzájemnému respektu a toleranci k ostatním. 

K vnějším příčinám konfliktu se řadí i nevhodné, provokativní chování, oblečení účastníků 

apod., které vytváří nepříjemné pocity z prožívané reality (Holeček, 2014). 

Pedagogové jsou stále častěji nuceni řešit problémy s agresivními, nezvladatelnými žáky. 

Dostávají se do složitých situací, ve kterých mají pocit nedostatečné podpory ze strany 

vedení školy. 
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Pokud se při řešení takové situace navíc i dostane do rozporu se svými morálními 

hodnotami, může prožívat negativní stres – distres. 

Vlivem takových situací zažívá učitel negativní pocity strachu, úzkosti, vzteku, zklamání. 

Ty mohou vést až k syndromu vyhoření, jenž se rozvíjí postupně v několika fázích. 

Projevuje se únavou, apatií, ztrátou zájmu o práci a o další profesní rozvoj. Jeho 

důsledkem mohou být závažné zdravotní problémy (Holeček, 2014). 

Hlavní téma celé práce, morální distres učitelů, úzce souvisí s pojmy etika, morálka, 

morální principy, proto jsou následující kapitoly věnovány právě etice a morálce. 

  



30 

5 Etika 

V psychologickém slovníku od Pavla Hartla (Hartl, 2015, s. 144) je etika definována takto: 

Etika (ethics) je věda o mravnosti člověka, o původu a vývoji jeho morálního vědomí, 

svědomí a jednání; dle sociobiologů jsou lidské emocionální reakce a na nich založené 

etické zásady naprogramovány přirozeným výběrem po tisíce generací. 

Etika je interdisciplinární humanitní věda. Je filosofickou disciplínou zabývající se 

mravností, morálními hodnotami, dobrem, zlem apod., a to nejen na úrovni jednotlivce, ale 

zejména na společenské úrovni. Snaží se o vědecké zkoumání morálního chování člověka 

a jeho norem. Jejím cílem je najít a objasnit obecné principy, na kterých morálka staví. 

Je možné ji rozdělit do tří skupin: 

• Deskriptivní etika – popisuje mravní hodnoty v určité společnosti. Nezabývá se 

hodnocením správnosti či nesprávnosti těchto mravních společenských norem. 

• Normativní etika – zabývá se hodnocením správnosti či nesprávnosti lidského 

jednání. 

• Aplikovaná etika – zabývá se etickými rozhodnutími v určitých konkrétních 

oblastech. Do této oblasti můžeme zařadit etiku lékařskou, právní, pedagogickou, 

žurnalistickou, podnikatelskou apod. 

Etické normy jsou jednou ze základních součástí společenských norem. Ty představují 

takové vzory chování, které jsou společností akceptované a přijímané. Určují, jak se má 

člověk v určitých situacích zachovat. Na jejich základě jsou stanoveny i sankce, které hrozí 

při jejich nedodržení. Díky jejich znalosti se jedinec snadněji začleňuje do společnosti. 

K základním společenským normám patří kromě etických norem, normy náboženské 

a právní. 

Porušení etických norem není vždy možné soudně postihnout. Pokud ovšem dojde 

k porušení obecně platných morálních hodnot, veřejné mínění jedince odsoudí a může ho 

i vyloučit ze svého středu. 
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6 Morálka 

Morálka (morals) je soubor principů posuzovaných z hlediska dobra a zla a řídících 

chování a jednání lidí dané společnosti, mravní kodex; lze chápat jako a) vnitřní víru, 

přesvědčení, n. b) vnější principy vyžadované společností → hřích, superego, úsudek 

morální. 

Toto je definice pojmu morálka z psychologického slovníku Pavla Hartla (2015, s. 327). 

Morálka tedy představuje konkrétní hodnoty a normy, které jsou důležité pro určitou 

společnost. Její členové tyto hodnoty a normy uznávají jako obecně platné. Vznik 

morálních norem je výsledkem dlouhého vývoje lidské společnosti a potřebou regulovat 

a ovlivňovat chování jedince ve společnosti a tím vlastně umožnit její existenci. Aristoteles 

označil člověka za Zoónpolitikon, tedy za společenského živočicha. Člověk svým 

chováním vždy ovlivňuje společnost a společnost ovlivňuje jeho. S morálkou souvisí 

pojem mrav. Mrav posuzuje, kdo je a kdo není vychovaný. Má obecnou platnost, ale na 

rozdíl od morálky nehodnotí, proč tomu tak je. Morálku je možné posuzovat z několika 

hledisek. 

Osobní morálka se týká každého jednotlivce. Člověk si svoje morální názory a postoje 

buduje během dětství a dospívání. Odrážejí jeho osobní postoje a hodnocení určitých 

situací, činů i ostatních lidí. Morální žebříček je relativně stálý a jeho změny mohou být 

obtížné. Může se stát, že morální hodnoty jednotlivce se odlišují od hodnot, které uznává 

skupina nebo společnost. 

Jednotlivec se v průběhu života vlivem socializace stává členem různých společenských 

skupin. Nejprve je to rodina, později škola, zaměstnání atd. Musí přijmout pravidla, normy 

a hodnoty uznávané těmito skupinami. Akceptuje tedy skupinovou morálku. Nedodržení 

uznávaných pravidel může znamenat vyloučení ze skupiny. 

Společenská morálka je uznávána společností jako celkem. Její principy mají širokou 

platnost pro velké množství lidí. Jejich dodržování je závazné pro jednotlivce i skupiny. 

Minoritní skupiny ve společnosti se mohou dostat s morálkou většinové společnosti do 

rozporu. 
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6.1 Dilema 

Dilematem rozumíme situaci, k jejímuž řešení je třeba zvolit jednu z nabízejících se 

variant. Přitom žádná z nich se nezdá být přijatelná. 

Morální dilema nastává v případě, kdy musí člověk samostatně zvolit jedno z možných 

řešení. Volí si takové, které je pro něj menším zlem. Toto rozhodnutí činí sám za sebe bez 

vnějšího nátlaku a nese za něj osobní zodpovědnost (Mareš, 2016). 
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7 Etické aspekty učitelského povolání 

7.1 Etický kodex 

Etické kodexy jsou součástí normativní etiky. Jsou to konkrétní pravidla, normy chování 

a jednání v určité společnosti. V evropských zemích vycházejí etické kodexy ze 

starověkých antických tradic a z tradičních křesťanských hodnot. 

Desatero božích přikázání je jedním z nejstarších mravních kodexů lidstva. Celé generace 

lidí tento kodex uznávaly a ctily. 

V současné době je možné považovat za jeden z nejdůležitějších etických kodexů lidské 

společnosti Všeobecnou deklaraci lidských práv, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 

10. prosince 1948. 

V roce 1991 přijala Česká republika Listinu základních práv a svobod, ta je nedílnou 

součástí Ústavy České republiky. 

Celá řada profesí má svoje etické kodexy. Pravidla uvedená v etických kodexech jsou pro 

výkon těchto profesí morálně závazná. Vychází z obecných morálních hodnot, ale jsou 

přizpůsobena konkrétním profesním specifikům. Vymezují standardy profesionálního 

jednání a chování, které jsou pro danou profesi přijatelné a vhodné. 

Etický kodex plní tyto funkce: 

• reguluje chování členů dané profesní skupiny, 

• představuje soubor pravidel správného chování svých členů, 

• zdůrazňuje status dané profese, 

• je kritériem pro posouzení etické správnosti jednání v určité situaci, 

• je zdrojem společenské prestiže dané profese. 

K nejstarším etickým profesním kodexům patří lékařská Hippokratova přísaha. 

Příkladem etických kodexů platných pro určité profese je Etický kodex sociálních 

pracovníků, Etický kodex Policie ČR, Etický kodex pro zdravotní sestry atd. 

Také některé podniky a firmy mají svoje etické kodexy, k jejichž dodržování se pracovník 

zavazuje při nástupu do zaměstnání. 
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7.1.1 Etický kodex ve školství 

O potřebě etického kodexu ve školství se diskutuje dlouho. Zatím však kodex, který by měl 

takovou podobu, ze které by mohly vycházet jednotlivé školské instituce, neexistuje. 

Některé školy si vytvořily svoje kodexy, které jsou součástí školních řádů. 

Výjimku představuje Etický kodex křesťanského učitele, platný pro všechny církevní školy 

na našem území. V jeho preambuli se doslova píše: „Učitelské povolání patří mezi ty 

profese, které etický kodex vyžadují, protože pedagog svým formačním působením 

spoluvytváří etické vlastnosti a lidsky mravní kvality mladé generace. …. Cílem Etického 

kodexu učitele je upřesnit morální povinnosti učitele a být měřítkem pro jejich posouzení. 

Snaží se pedagogovi ulehčit jeho vlastní sebehodnocení a může sloužit i k obraně 

pedagoga proti neoprávněné kritice a výčitkám ze strany občanské a rodičovské veřejnosti, 

případně státních a samosprávních orgánů i nestátních organizací.“ (konference, 2005) 

V současné době si pedagogové často stěžují, že jejich práce má nízkou společenskou 

prestiž. Domnívají se, že se stále častěji dostávají do situací, v nichž musí hájit svoje 

rozhodnutí nejen před neústupnými a nekritickými rodiči. Existence morálního kodexu, 

dokumentu, o který by se mohli opřít při řešení konfliktních a stresových situací, by jim 

mohla poskytnout určitou oporu a pocit větší jistoty. Zabránit jejich vzniku by ovšem 

nedokázal. Učitel se v průběhu své praxe často dostává do situací, ve kterých je nucen řešit 

etická dilemata. Například je postaven do situace, v níž se musí rozhodnout mezi 

povinností všechno důležité hlásit nebo zachovat mlčenlivost vůči žákovi, rodiči. Tento 

příklad je jedním z mnoha, se kterými se může pedagog setkat. Některým dalším je 

věnována pozornost v praktické části této práce. 
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Praktická část 

Cílem praktické části této práce bylo zjistit, v jakých situacích a podobách se vyskytuje 

morální distres u učitelů na českých základních školách. Pokusit se odpovědět na to, jakým 

způsobem učitelé reagovali na tyto vypjaté události. Jaká zvolili řešení. Jak situaci 

prožívali a zda je nějakým způsobem ovlivnila v jejich dalším profesním nebo osobním 

životě. 

Po získání základních demografických dat o věku, pohlaví, délce praxe, velikosti školy, 

pracovní pozici od respondentů byli učitelé vyzváni, aby písemně a co možná 

nejpodrobněji odpověděli na čtyři otevřené otázky. Jejich cílem bylo zjistit, zda se pedagog 

dostal do situace morálního distresu, jaké zvolil řešení, jak ji subjektivně vnímal a prožíval 

a jak ho tento zážitek ovlivnil v jeho dalším profesním nebo osobním životě. Získané velmi 

obsáhlé odpovědi byly zpracovány kvalitativně jako jednotlivé případové studie. Vzhledem 

k citlivosti tématu bylo nutné účastníky ujistit o naprosté diskrétnosti a anonymitě 

zpracovávaných informací. 
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8 Výběr respondentů 

Toto téma je pro řadu lidí velice citlivé a není jednoduché se o prožité zkušenosti před 

někým zmiňovat a popisovat ji. Často jde o velmi intenzivní prožitky vyvolávající 

emotivní a nepříjemné vzpomínky. Získat tedy dobrovolníky, kteří by byli ochotni se o své 

zkušenosti podělit, nebylo vůbec jednoduché. Zaslat dotazník hromadně do škol 

nepřipadalo v úvahu. O spolupráci byli tedy požádáni kolegové pracující na různých 

typech škol, které téma práce zaujalo, a chtěli se k této problematice vyjádřit. Navíc 

dokázali získat další kolegy. 

Skupinu respondentů nakonec tvořilo 14 učitelů s různou délkou praxe, kteří pracují nebo 

do nedávna pracovali na základních školách ve Středočeském kraji a v Praze. 
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9 Výběr metody 

Pro účely práce byla zvolena případová studie, metoda kvalitativního výzkumu umožňující 

na základě studia několika případů aplikovat podobné případy při porozumění podobným 

případům. Sběr dat proběhl pomocí písemné výpovědi respondentů. Tento způsob dostal 

přednost před rozhovorem poté, co jednotliví účastníci výzkumu se cítili volněji 

a svobodněji v písemné výpovědi. 

Jednalo se tedy o specifický typ dotazníku. Otázky byly spíše kostrou podrobné výpovědi 

učitelů. 

Každý dotazník byl vyhodnocen jako samostatný případ. Informace z něj byly pečlivě 

prostudovány a zapsány. Jednotlivé dotazníky byly následně porovnávány a analyzovány. 

Pro všechny kazuistiky bylo generováno pět hlavních kategorií stresorů, jež zahrnovaly 

všechny typy situací, které byly příčinou morálního distresu zúčastněných pedagogů. 

Jednalo se o tyto kategorie: 

• vedení, 

• zřizovatel, 

• kolegové, 

• rodiče, 

• žáci. 

Větší přehlednost zajistilo uspořádání do tabulek. Ty představovaly nejen způsob 

prezentace jednotlivých případů, ale umožnily i celkové zhodnocení sledovaného jevu. 

Každá tabulka obsahovala: 

• demografické údaje týkající se respondenta (věk, délka praxe, velikost a typ školy, 

stupeň), 

• zdroj stresové situace, 

• rozpor, se kterým se musel učitel vypořádat, 

• způsob, jakým problém vyřešil, 

• pocity a subjektivní prožívání těchto okamžiků. 
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U jednotlivých případů byly zachyceny pouze kategorie, které vyplývaly z popisovaných 

událostí. 

Výsledky byly shrnuty do celkové tabulky. V ní se prezentovalo všech pět základních 

kategorií společně s příklady z jednotlivých kazuistik a jejich vlivem na další profesní 

život učitelů. 
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10 Účastníci výzkumu 

K problematice se vyjádřilo 14 učitelů různého věku, délky praxe a z různých typů škol. 

Tabulka 2: Účastníci výzkumu (Vlastní zpracování) 

 věk délka praxe škola stupeň 

1. Karel 57 let 34 let velká městská druhý stupeň 

2. Jarmila 
70 let více než 40 let 

středně velká 

městská 
druhý stupeň 

3. Míla 51 let 25 let malá venkovská první stupeň 

4. Petr 44 let 11 let velká městská druhý stupeň 

5. Eva 46 let 17 let městská sídlištní první stupeň 

6. Klára 27 let 2 roky městská sídlištní první stupeň 

7. Jiřina 63 let 40 let velká městská první stupeň 

8. Lucie 54 let 30 let velká městská první stupeň 

9. Marie 52 let 25 let malá venkovská první stupeň 

10. Petra  45 let 8 let malá venkovská první stupeň 

11. Zdena 28 let 3 roky malá venkovská první stupeň 

12. Martina 43 let 14 let velká městská první stupeň 

13. Tereza 46 let 11 let velká městská první stupeň 

14. František 58 let 32 let velká městská  

 

Z přehledu vyplývá, že mezi respondenty převažovaly ženy s delší dobou praxe a působící 

převážně na nižším stupni základních škol. Pouze dvě učitelky byly mladší 30 let a ve 

školství působily krátkou dobu. K problematice se vyjádřili také tři muži, dva z nich měli 

více než třicetileté zkušenosti. Pedagogové působili na různých typech základních škol od 

malých venkovských po velké městské. 
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10.1 Karel 

Věk 57, délka praxe 34 let 

Tabulka 3: Karel (Vlastní zpracování) 

Věk: 57 Délka praxe: 34 let Škola: velká městská Druhý stupeň 

Zdroj stresové situace 

Vedení Rodiče Žáci 

Snaha o ovlivnění postojů, 

názorů a morálky. 

Pokus ovlivnit známku. 

Využití výjimečného postavení 

a vlivu na vedení školy. 

V diskuzi donutit učitele 

k přiznání orientace. 

„Ředitelka mě obvinila, že ve 

svých předmětech s dětmi 

diskutuji i o otázkách morálky. 

Bylo mi řečeno, že v naší škole 

si žáci budou myslet to, co jim 

řekneme.“ 

„Matka ve významném 

postavení mě navštívila poté, 

co jsem jejího syna 

klasifikoval ve 3/4 pouze 

dostatečně. Vyhrožovala mi, 

co všechno se mi může stát, na 

druhou stranu mi nabídla za 

zlepšení známky pobyt 

v zahraničí.“ 

„Obhajoval jsem pravdy 

přiznání sobě i druhým. Tvrdil 

jsem, že v současném světě nás 

ohrožuje klam a sebeklam, to, 

že jimi zatěžujeme naše vztahy 

a životy. Jeden z žáků se mě 

zeptal: ‚Spal jste se svým 

studentem?‘“ 

Rozpor: Rozpor: Rozpor: 

Přizpůsobit se většině. 

X Odejít ze školství. 
Čelit výhrůžkám. X Ustoupit. 

Přiznat svoji orientaci a stát se 

zranitelným. X Nepřiznat se, 

ale zpronevěřit se tomu, co 

přednášel. 

Řešení: Řešení: Řešení: 

Dále diskutoval o problémech 

společnosti, ale byl opatrnější 

a schovával se za dobová hesla 

a rétoriku. 

„I nadále jsem s dětmi 

diskutoval, ale byl jsem 

opatrnější – i když to 

v situacích typu Drdova 

Vyššího principu není vždy 

možné. To mě opakovaně 

dostávalo do potíží.“ 

Neustoupil, nenechal se 

zastrašit. 

„Zachránilo mě v první řadě to, 

že jsem jí nic neslíbil, v druhé 

řadě to, že se syn začal přece 

jen učit.“ 

Přiznal svoji orientaci. 

„Bylo to poprvé, kdy jsem se 

veřejně v sociálně ohrožující 

situaci přiznal, k tomu, co 

opravdu cítím.“ 
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Subjektivní pocity a prožívání: Subjektivní pocity a prožívání Subjektivní pocity a prožívání: 

Pocity hanby a ponížení, 

pocity existenciálního 

ohrožení 

„Musel jsem žít se svou 

hanbou – a žiju s ní dosud, 

i když je to 35 let.“ 

Silné pochybnosti ústící 

v těžkou frustraci z toho, že 

nenašel oporu ve vedení školy. 

Vystupňování psychických 

obtíží do té míry, že musel 

vyhledat odbornou pomoc. 

„Vyhledal jsem dokonce 

psychiatrickou pomoc, 

psychiatr uvedl, že jsem 

výrazně sociálně zranitelný, 

a radil mi odejít ze školství.“ 

Radost a uvolnění. 

... „neohrozilo mě to, naopak 

vytvořilo to úžasné ovzduší 

nebývalé otevřenosti 

i v následujících letech.“ 

 

Více než třicet let praxe ve školství připravilo pro Karla řadu situací, ve kterých musel 

volit mezi svými morálními zásadami a tím, co po něm bylo požadováno nebo co se od něj 

očekávalo. 

Náročné bylo období před rokem 1989, kdy se musel snažit vypořádat s požadovanou 

uniformitou a svojí přirozenou snahou zamýšlet se, hovořit a diskutovat o problémech 

tehdejší společnosti. K samostatnému a nezávislému myšlení vedl i žáky, což ho dostávalo 

do potíží. Musel si najít kompromis, který mu umožnil zůstat věrný svým zásadám, ale 

přitom neprovokovat stranické vedení. Díky tomu se mohl i nadále věnovat práci, kterou 

měl rád. Z jeho výpovědi však vyplývá, že si svůj tehdejší kompromisní postoj stále vyčítá. 

Změny po revoluci mu sice otevřely nové možnosti, ale stresujících faktorů, v nichž se 

dostávaly do konfliktu jeho morální postoje s požadavky okolí, neubylo. Rodiče ve snaze 

dosáhnout pro svoje dítě lepší známky začali využívat nejen svoje postavení, ale také 

ekonomickou moc. 

Současní žáci jsou podle něj mnohem otevřenější, nebojácnější a umí prosazovat svoje 

názory. Slabé stránky učitele však někdy zneužijí až k jeho šikaně. Dokážou ovšem ocenit 

otevřenost a upřímnost. O tom se přesvědčil ve vyhrocené debatě, kde byl vyprovokován 

k přiznání své orientace. 

Všechny náročné situace si na Karlovi vybraly svoji daň. Byl dokonce nucen vyhledat 

odbornou pomoc. Přesto ze školství neodešel, zůstal věrný své práci, kterou má velmi rád 

a nebere ji jako zaměstnání, ale jako poslání.  
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10.2 Jarmila 

Věk 70, délka praxe více než 40 let 

Tabulka 4: Jarmila (Vlastní zpracování) 

Věk: 70 
Délka praxe: 

více než 40 let 

Škola: 

středně velká městská 
Druhý stupeň 

Zdroj stresové situace 

Vedení Rodiče Zřizovatel 

Snaha o radikální a okamžitou 

změnu metod výuky. 

Stížnosti na neprofesionální 

přístup, snaha ovlivnit náplň 

práce dítěte v hodině 

a hodnocení. Nátlak 

a výhrůžky vedení školy. 

 

Snaha o zasahování do dobře 

fungujícího chodu školy. 

„Nová doba se nesla ve 

znamení nových metod 

a postupů, které byly do škol 

zaváděny. S některými jsem se 

zcela neztotožnila a to vedlo 

k řadě nepříjemných situací. 

Nově zvoleným vedením školy 

mi bylo důrazně doporučováno, 

abych změnila styl své výuky 

a přizpůsobila se nově 

zaváděným metodám. … 

neviděla jsem důvod k nějaké 

radikální změně. Na poradách 

jsem bezhlavé zavádění 

novinek kritizovala.“ 

„… jedna dívenka se chtěla 

věnovat studiu na umělecké 

škole, rodiče ji bezvýhradně 

podporovali. Její práce z hodin 

výtvarné výchovy však byly 

sotva průměrné, 

nenavštěvovala výtvarný obor 

ZUŠ, nechtěla na sobě 

pracovat. Moje připomínky 

brali všichni jako osobní 

urážku. Rodiče si stěžovali na 

můj neprofesionální přístup 

a tvrdili, že dívenka nemůže na 

moje hodiny chodit. Stupňovali 

výhrůžky a nátlak. Ředitel mi 

doporučil, abych raději 

ustoupila. Nechtělo se mi, 

věděla jsem, že tím dívce spíš 

ublížím, přesto jsem 

podřídila.“ 

„Při konkurzu na ředitelku 

jedné ZŠ jsem musela 

představit a obhájit vizi dalšího 

směřování školy. Abych 

dosáhla všeho, co jsem si 

vytyčila, musela jsem být 

nejen pedagog, ale také 

schopný manažer. Po dvou 

letech jsem si mohla 

oddychnout. Učitelský sbor se 

stabilizoval, škola získala 

velmi dobrou pověst, 

spolupráce se zřizovatelem 

byla výborná. Po volbách 

došlo ke změnám ve vedení 

úřadu. To již nebylo škole tolik 

nakloněné. Kladlo si stále více, 

snažilo se ovlivňovat 

personální obsazení některých 

vedoucích pozic ve škole. 

Odmítla jsem odvolat některé 

kolegy jenom proto, že svými 

názory nevyhovovali novému 

vedení. Spolupráce vázla. Byl 

vypsán konkurz na nového 

ředitele. Toho jsem se již 

nezúčastnila. Odešla jsem 

jinam a do důchodu jsem 

pracovala jako řadová 

učitelka.“ 
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Rozpor: Rozpor: Rozpor: 

Podlehnout a bezmyšlenkovitě 

přijmout jakoukoli novinku 

a zavrhnout to, co velmi dobře 

fungovalo. x Stát si za svými 

názory a odejít na jiné místo. 

Stát si za svým a pokusit se 

donutit dívku k lepší přípravě. 

x Ustoupit s vědomím, že jí 

ublížila. 

Přistoupit na navrhované 

změny, ztratit důvěru kolegů, 

ale zajistit další hladkou 

spolupráci. x Neustoupit 

a odolávat zvyšujícímu se 

tlaku. 

Řešení: Řešení: Řešení: 

Zvolila odchod na jinou školu. 

Jako jediné možné řešení dané 

situace, přestože ji rodiče 

i kolegové přemlouvali, aby ze 

školy neodcházela a vydržela, 

než se vedení „umoudří“, 

zvolila odchod na jinou školu. 

Jako jediné možné řešení dané 

situace. 

Ustoupila a s dívkou to 

dopadlo, přesně jak očekávala. 

„Bohužel to dopadlo tak, jak 

jsem předpokládala. Dívenka 

se na školu nedostala a byla 

velmi nešťastná.“ 

Vzdala se svojí funkce. 

„Těch pár let do důchodu jsem 

pracovala jako řadová učitelka 

a užívala jsem si to.“ 

Subjektivní pocity a prožívání: Subjektivní pocity a prožívání: Subjektivní pocity a prožívání: 

Únava a vyčerpání 

z neustálého obhajování svých 

názorů. Pocity frustrace 

a zklamání z nového vedení. 

„Nějakou dobu jsem vydržela, 

ale neustále hájit svoje postoje 

a metody už mě unavovalo, 

proto jsem odešla na jinou 

základní školu.“ 

Nepříjemné pocity z vlastního 

selhání, z konfliktu s vedením, 

pochybnosti o smyslu práce 

a o tom, zda ji ještě naplňuje. 

„Celá situace mi byla velmi 

nepříjemná. Střet s rodiči, 

konflikt s vedením. To bylo 

velmi náročné. Po mnoha 

letech ve školství jsem 

přemýšlela, jestli mě práce 

naplňuje a zda by nebylo lepší 

odejít. Nakonec jsem ve 

školství zůstala.“ 

Nejprve pocit zlosti a vzteku, 

později nastoupilo uvolnění. 

„Vyčerpávalo mě bojovat 

s někým, komu nešlo ani tak 

o školu a žáky jako 

o pozornost a pocit vlastní 

důležitosti.“ 

 

Jarmila vždy otevřeně říkala svoje názory, přestože se tím často dostávala do potíží. 

Pokud byla, přesvědčená, že je její postoj správný a jedná v nejlepším zájmu žáků, rodičů 

či kolegů, tak velmi nerada ustupovala nebo přijímala kompromisní řešení. 

Někdy raději zvolila odchod ze školy, v níž byla nucena neustále obhajovat svoje metody 

a postupy. Určitou dobu pracovala jako ředitelka školy. Podařilo se jí stabilizovat 

pedagogický sbor, škola získala velmi dobrou pověst. Ke konci jejího funkčního období 

došlo po volbách ke změnám ve vedení úřadu. To se ji snažilo dotlačit k personálním 

změnám v dobře fungujícím učitelském sboru, jenom proto, že někteří kolegové se s nimi 
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úplně neztotožnili. Postavila se za svoje spolupracovníky. Do nově vypsaného konkurzu se 

nepřihlásila a raději odešla pracovat na jinou školu jako řadová učitelka. 

Trvalo jí mnoho let, než se naučila morálně vypjaté konfliktní a stresové situace 

překonávat s nadhledem a nenechat se jimi vyčerpávat. Cestou k tomu jí byla nejen její 

optimistická povaha, ale také řada koníčků a zájmů. Ještě teď se do školy ráda vrací 

a v případě potřeby vypomáhá s dlouhodobým suplováním. 

10.3 Míla 

Věk 51, délka praxe 25 let 

Tabulka 5: Míla (Vlastní zpracování) 

Věk: 51 
Délka praxe: 

26 let 

Škola: 

malá venkovská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Vedení 

Snaha nové zástupkyně za každou cenu prosazovat svoje nápady a vize. 

„Na poradě prvního stupně nám oznámila, že budeme čtyřikrát v průběhu druhého pololetí 

organizovat setkání s budoucími prvňáky a jejich rodiči, připravíme program a občerstvení, besedy 

pro rodiče, zapojí se všichni učitelé prvního stupně…“ 

Rozpor: 

Splnit požadavky vedení. X Ozvat se a poukázat na velkou časovou náročnost a nezaručený 

výsledek. 

Řešení: 

Ozvala se a řekla svůj názor. 

„Argumenty typu, že se musíme zviditelnit a spolupracovat s veřejností, nabídnout rodičům 

prvňáků pomocnou ruku atd. mě a jednu kolegyni nijak nepřesvědčily, začaly jsme vedení školy 

oponovat.“ 

Subjektivní pocity a prožívání: 

Pocity vzteku, rozčílení, bezmoci a zklamání. Jednak z toho, že její námitky byly rovnou 

odsouzeny a brány jako provokace, jednak z toho, že se ostatní kolegyně, které měly výhrady, se 

nedokázaly ozvat a podpořit ji. 

„Za několik dní jsem byla povolána do ředitelny a dostala jsem výtku ředitele školy. Nevím, jak 

přesně zněla, ale bylo to něco ve smyslu podněcování kolegyň a nerespektování rozhodnutí vedení 

školy. Všech čtyř setkání jsem se samozřejmě musela zúčastnit.“ 

Míla se vždy řídila heslem: „Co na srdci, to na jazyku.“ 
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Nikdy se nebála ozvat a říci svůj názor. Vždycky byla velmi oblíbená. Kolegům 

vyhovovalo, že mají někoho, kdo na poradách tlumočí jejich názory a třeba i nesouhlasné 

postoje. 

Míla se zase spoléhala na jejich případnou pomoc a loajalitu. To se jí ovšem nevyplatilo. 

Dostala se do vyhroceného sporu s vedením školy. Vyjádřila svůj nesouhlas s jistými 

plánovanými akcemi, o jejichž smysluplnosti měla velké pochybnosti. Doufala, že se za ni 

postaví kolegové, kteří v kabinetech zastávali stejný názor a plánované akce také 

odsuzovali. Něco jiného je ale za zavřenými dveřmi hlásat svoje postoje a otevřeně se 

postavit na stranu kolegyně proti vedení. Nikdo z kolegů ji nepodpořil. Za svůj otevřený 

nesouhlas byla potrestána. Tato událost ji hluboce zasáhla. 

Na konci roku dala výpověď a odešla do jiné školy. Rozhodla se, že se bude držet stranou 

a svoje názory si nechá pro sebe. Také ve vztahu ke kolegům je rezervovanější 

a opatrnější, obává se dalšího zklamání. 
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10.4 Petr 

Věk 44, délka praxe 11 let. 

Tabulka 6: Petr (Vlastní zpracování) 

Věk: 44 
Délka praxe: 

11 let 

Škola: 

velká městská 
Druhý stupeň 

Zdroj stresové situace 

Rodiče 

Stížnosti na kolegy a vedení školy. 

„Často řeším jako třídní situace, kdy si na schůzkách rodiče na schůzkách stěžují na některé kolegy 

a jejich nespravedlivé chování k některým dětem, na jejich nekompetentnost, na nesprávný či 

nesmyslný chod školy.“ 

Rozpor: 

Stát za každou cenu za svými kolegy (i těmi nekompetentními) a vedením. X Připustit před rodiči, 

že některé připomínky mohou být oprávněné. 

Řešení: 

Komunikuje s rodiči co nejvíce. Snaží se objasňovat některá rozhodnutí a podporovat svoje 

kolegy i vedení. 

„Provádím mediaci. Komunikuji s nimi. Vysvětluji důvody rozhodnutí (pokud je znám).“ 

Subjektivní pocity a prožívání: 

Frustrující a nepříjemné pocity. 

„Prožívám to velmi negativně. Mám rád školu, ředitele, většinu kolegů (až na ty nekompetentní), 

ale také mi jde o ‚blaho‘ mých svěřenců.“ 

 

Petr se jako třídní učitel dostával a dostává do situací, kdy si rodiče stěžují na kolegy, 

vedení a školu obecně. 

Loajalita a podpora kolegů u něj nejsou jenom prázdné fráze. Vždy se snaží kolegy 

i vedení školy před rodiči hájit a vysvětlovat jejich postoje. Samozřejmě, že se s nimi 

vždycky neztotožňuje. Případné stížnosti projednává s kolegy osobně, aby mohli vysvětlit 

důvody svého jednání a on měl možnost je v jednání s rodiči podpořit. 

Vyhrocené a konfliktní situace pro něj představují psychickou zátěž, na kterou si stále 

nemůže zvyknout. Jeho cílem je sporům co nejlepší a nejotevřenější komunikací 

předcházet. 
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„Každý nový případ mne naučí lépe se potýkat s následky vnitřního rozporu (člověk si 

zvykne na všechno): Ale nepříjemné to je a bude pořád, snad se stanu otrlejším.“ 

10.5 Eva 

Věk 46 let, délka praxe 17 let. 

Tabulka 7: Eva (Vlastní zpracování) 

Věk: 46 
Délka praxe: 

17let 

Škola: 

sídlištní městská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Vedení 

Tlak ředitelky na upravení 

konečného hodnocení žáků. 

Snaha ředitele zavést do školy novou metodu za každou 

cenu. 

„Ředitelka mě nutila upravit 

konečné hodnocení žáků tak, aby 

se v něm nevyskytovaly horší 

známky než dvojky, bez ohledu na 

znalosti.“ 

„Ředitel se snažil za každou cenu zavést do školy novu 

metodu. Já jsem ji považovala za nevhodnou, a to nejen na 

základě svých zkušeností. Proto jsem se ozvala a snažila se 

vysvětlit, proč ji odmítám bezvýhradně přijmout.“ 

Rozpor: Rozpor: 

Zlepšit hodnocení a vyhnout se 

nepříjemnostem od rodičů 

a ředitelky. X Být objektivní a čelit 

útokům rodičů i vedení. 

Hájit neústupně svoje postoje a neustále čelit stupňujícímu 

se tlaku. X Ustoupit. 

Řešení: Řešení: 

Tlaku ze strany vedení nepodlehla 

a tvrdě hájila svoje postupy 

a hodnocení. 

„Neustoupila jsem i za cenu toho, 

že se o mně začaly šířit hororové 

zprávy, jak jsem přísná a tvrdá.“ 

Tlakům ze strany vedení neustoupila. 

„Ve chvíli, kdy jsem dospěla k názoru, že nemám zapotřebí 

a nechci neustále obhajovat svou práci, kterou jsem po řadu 

let vykonávala podle nejlepšího svědomí s dobrými výsledky 

a ohlasy, odešla jsem.“ 

Subjektivní pocity a prožívání: Subjektivní pocity a prožívání: 

Znechucení nad nesmyslným 

jednáním vedení. 

Pocity zklamání z nedocenění práce, vyčerpání z neustálého 

napětí a nepříjemné atmosféry. Výrazné zhoršení 

zdravotního stavu. 

„Situace jsem dlouho negativně prožívala, jelikož diskuze 

často nikam nevedly.“ 
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Eva byla známá tím, že je velmi náročná a přísná učitelka. Zároveň však byla velmi 

oblíbená, a to nejen mezi kolegy, ale i mezi rodiči, kteří si rychle na její styl práce s dětmi 

zvykli a oceňovali jejich pokroky. 

Vždycky byla otevřená novým nápadům, metodám, myšlenkám a postupům. Přesto se 

nebála otevřeně kritizovat bezhlavé přijímání nových metod a zavrhování toho, co se jí 

v praxi velmi dobře osvědčilo. Dostávala se tak do stále častějších konfliktů s vedením. 

Neustálé nikam nevedoucí diskuze ji začaly vyčerpávat a frustrovat. Napětí a nepříjemná 

atmosféra se projevily i na jejím zhoršeném zdravotním stavu. Situaci velmi negativně 

prožívala. Přestávala vidět ve své práci smysl. Rozhodla se tedy ze školy odejít. 

Z dlouhodobého hlediska však vnímala tuto zkušenost pozitivně. Dokázala si znovu najít 

smysl a cíl svojí práce. 

„… z dlouhodobého hlediska byly tyto situace pro mě přínosem. Uvědomila jsem si, kde 

jsou v profesním životě moje priority, že mi práce musí dávat smysl, že umím říct vlastní 

názor, stát si za ním a obhájit si ho.“ 
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10.6 Klára 

Věk 27 let, délka praxe 2 roky 

Tabulka 8: Klára (Vlastní zpracování) 

Věk: 27 
Délka praxe: 

2 roky 

Škola: 

sídlištní městská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Vedení 

Zatajit problémy s žákem ve třídě. 

„Ve třídě jsme měli problémového žáka. Ubližoval ostatním nejen ve škole. Ze strany vedení nám 

bylo doporučeno, abychom na třídní schůzce (s paní asistentkou) říkaly, že je všechno v pořádku.“ 

Rozpor: 

Přiznat rodičům pravdu a obávat se jejich reakce. X Lhát a vyhnout se problémům s vedením 

i rodiči. 

Řešení: 

Nechala se ovlivnit vedením a jednala podle jeho rady. 

„Mám malou praxi, proto jsem poslechla. Bylo to ale asi horší než přiznat pravdu.“ 

Subjektivní pocity a prožívání: 

Pochyby o svých schopnostech, pocity selhání při prvním větším problému. Nedůvěra k vedení 

i starším kolegům. 

„Protože mám malou praxi, poslechla jsem vedení. Bylo ta ale asi daleko horší než přiznat pravdu. 

Rodiče dostali asi pocit o mé neschopnosti. Vzhledem k tomu, že učím krátkou dobu.“ 

 

Klára se hned na začátku svojí pracovní kariéry musela potýkat s problémy, na které 

nebyla připravená. 

Ve třídě pracovala s chlapcem, jehož chování bylo často neobvyklé, těžko pochopitelné 

a obtížně předvídatelné. Stávalo se, že byl agresivní, ohrožoval spolužáky nejen ve třídě, 

ale i mimo ni. Stížnosti na chování dítěte se množily. Rodiče ostatních dětí začali 

vyjadřovat svoji nespokojenost a požadovali co nejrychlejší řešení situace. 

Klára se o radu a pomoc obrátila na vedení školy. Doufala, že jí starší a zkušenější 

kolegové poradí, jak se v takové situaci zachovat, jak jednat s rodiči a pomohou jí připravit 

se na setkání s nimi. 
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Byla překvapena, že jí bylo doporučeno zatajit před rodiči problémy ve třídě a vyhnout se 

tak hrozícím problémům. Lhaní se jí nezdálo jako nejvhodnější řešení. Poslechla však 

a situace se ještě více vyhrotila. Vše nakonec vyřešila sama ve spolupráci s rodiči 

a poradnou. Ztratila důvěru ve vedení a do budoucna se rozhodla spoléhat sama na sebe. 

„Na další schůzce jsem se s rodiči chlapce a po dohodě s poradnou domluvila na dalším 

postupu.“ 

10.7 Jiřina 

Věk 63 let, délka praxe 40 let. 

Tabulka 9: Jiřina (Vlastní zpracování) 

Věk: 63 let 
Délka praxe: 

40 let 

Škola: 

velká městská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Rodiče 

Nepřiměřené reakce rodičů na připomínky k chování a prospěchu žáka, osočování, hrubosti, 

vyhrožování. 

„Chování žáka velmi často neodpovídalo dané situaci, byl agresivní vůči mně i spolužákům.“ 

Rozpor: 

Pokračovat v marné komunikaci s matkou ve snaze pomoci jí s řešením nezvladatelného chování 

syna. X Zvolit radikální řešení a obrátit se na OSPOD a v případě agresivního záchvatu na 

odbornou pomoc. 

Řešení: 

Nadále se pokoušela jednat s matkou a přesvědčit ji o nutnosti vyhledat odbornou pomoc. 

„Týdny pokračující nezměněný stav. Jednoho dne dostal chlapec záchvat, chytil židli a hodil ji ke 

katedře spolu s nadávkami k mé osobě. Hodinu jsem s vypětím všech sil dokončila, potom jsem se 

v kabinetě zhroutila.“ 

Subjektivní pocity a prožívání: 

Pracovní neschopnost, deprese, vysoký tlak, nechuť vrátit se za katedru. Smutek, zklamání. 

„Přibližně týden jsem byla velmi plačtivá, byla jsem na neschopence. Požádala jsem vedení školy 

o změnu třídy.“ 
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Jiřina se vždy snažila vycházet rodičům, dětem i spolupracovníkům maximálně vstříc. 

Pokud se vyskytly ve třídě s dítětem problémy, pokoušela se najít řešení v úzké spolupráci 

s rodiči. Mohli se na ni obrátit v podstatě kdykoli a ona byla ochotná se jim věnovat. 

Trávila s nimi hodiny u telefonu a počítače ve snaze najít uspokojivé řešení problematické 

situace. 

Ve vyšším věku ji tento postup začínal vyčerpávat, přesto ho nezměnila. Odmítala volit 

i v odůvodněných případech radikálnější řešení. 

Ke konci své profesionální kariéry měla ve třídě problémy s chlapcem, jehož chování bylo 

často impulsivní, agresivní a nezvladatelné. Matka žákovo chování omlouvala obtížnou 

rodinnou situací. Jiřina měla velké pochopení. Chování žáka se nezlepšovalo, proto se 

pokoušela domluvit matce, aby chlapci zajistila odbornou péči. Matka začala Jiřinu 

obviňovat, že chce jejího syna dostat do „blázince“. Konflikt se stupňoval a řešení bylo 

v nedohlednu. Kolegové se snažili Jiřinu přesvědčit, že musí zvolit vůči matce razantnější 

postup. Ona to však odmítla. Vždy se snažila jednat po dobrém. Neúspěch považovala za 

svoje osobní selhání. Celá situace vyvrcholila jejím psychickým zhroucením 

a dlouhodobou pracovní neschopností. 

Ze školství odešla hned po dosažení důchodového věku. 
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10.8 Lucie 

Věk 54, délka praxe 30 let. 

Tabulka 10: Lucie (Vlastní zpracování) 

Věk: 54 let 
Délka praxe: 

30 let 

Škola: 

velká městská 
První i druhý stupeň 

Zdroj stresové situace 

Vedení Rodiče Kolegové 

Přijmout do třídy 

problematického žáka, kterého 

nikdo z kolegů nechce. 

Tlak na zlepšení známky, a to 

za každou cenu bez ohledu na 

známky. 

Napadání způsobu výuky, 

žalování kolegy na kolegu 

směrem k vedení. 

„Ve škole jsme měli 

problematického žáka, který 

vystřídal během dvou let 

několik učitelů. Každý se ho 

snažil rychle zbavit. Nakonec 

přišel ředitel s ‚morálním 

atakem‘, že mojí povinností 

jako zkušeného praktika je 

pomoci začínajícímu kolegovi.“ 

„Byla jsem zavolána do 

ředitelny, kde mi bylo 

vysvětleno, že otec žáka XY je 

významným sponzorem školy, 

proto bych měla zlepšit jeho 

hodnocení.“ 

„S novou kolegyní jsme si od 

začátku nerozuměly. Všechny 

i drobné spory řešila 

žalováním u ředitelky.“ 

Rozpor: Rozpor: Rozpor: 

Přijmout žáka, zkomplikovat si 

práci v jinak bezproblémové 

třídě, ale vyjít vstříc vedení. 

X Neustoupit a riskovat 

nepříjemnosti. 

Neustoupit a čelit rozčíleným 

rodičům a vedení. X Zlepšit 

známku a být v klidu. 

Pracovat ve stále se zhoršující 

atmosféře mezi učiteli 

v ročníku. x Požádat o práci 

na jiné pozici. 

Řešení: Řešení: Řešení: 

Vyšla vedení vstříc, přebrala 

žáka od začínajícího kolegy. 

Potvrdila svoji pověst, žáka se 

jí podařilo zvládnout. 

Ze svého hodnocení 

neustoupila, přestože se stala 

terčem pomluv a výhrůžek. 

Situace se vyhrotila tak, že 

raději požádala o možnost 

učit od nového školního roku 

ve třídě jiného ročníku. 

Subjektivní pocity a prožívání: Subjektivní pocity a prožívání: 
Subjektivní pocity 

a prožívání: 

Radost z úspěchu vystřídalo 

zklamání, když její práce 

nebyla dostatečně oceněna 

a vyzdvihovaly se úspěchy 

Pocity vyčerpání, bezmoci 

vysílení, fyzické obtíže, častější 

nemoci. 

„Řešení těchto situací je 

Rezignace, pocity vyloučení 

a osamělosti. 
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mladšího kolegy. 

„Vedení mě donutilo ustoupit 

mladšímu kolegovi, aby 

neodešel jinam. Umetlo mu 

cestičku ke všem možným 

výhodám hned, nemusel se 

o nic příliš zasloužit.“ 

v podstatě stejné: šok – otázka 

PROČ? Pak přichází buď: 

• Stát za svým a obhájit 

svůj postoj. 

• Odrážet útoky a dojít ke 

kompromisu.“ 

 

Lucie nad problémem morálního distresu velmi zamyslela. 

Ve svých odpovědích velmi jednoznačně popsala situace, ve kterých byla nucena 

k rozhodnutím, s nimiž se neztotožňovala. 

Během své dlouholeté praxe se naučila tvrdě pracovat a jít za svým cílem i bez pomoci 

okolí. Snažila se vždy držet svých zásad a neustupovat od svých rozhodnutí. Do svých tříd 

dostávala a dostává žáky, se kterými si ostatní neporadí. Obhajoba takových rozhodnutí je 

vždy stejná. Bylo by od ní nekolegiální, kdyby připustila, aby měl takové žáky ve třídě 

někdo s menšími zkušenostmi než ona. Množství práce a úsilí, které jim věnuje, se bere 

jako samozřejmost vyplývající z její dlouhodobé úspěšné praxe. 

Nelíbí se jí ústupky mladším kolegům. V poslední době má pocit, že její práce není 

dostatečně oceňována. 

Snaží si udržovat nadhled, obhájit svoje postoje a pokoušet se nalézat ve vyhrocených 

situacích kompromisy i za cenu ústupků. 
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10.9 Marie 

Věk 52 let, délka praxe 25 let 

Tabulka 11: Marie (Vlastní zpracování) 

Věk: 52 let 
Délka praxe: 

25 let 

Škola: 

malá venkovská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Zřizovatel 

Zajistit hladký chod školy s minimem prostředků a pomoci od obce. 

„Jako ředitelka venkovské malotřídky jsem měla velkou zodpovědnost za zaměstnance a provoz 

školy a školky, přitom se mi nedostávaly peníze. Komunikace a spolupráce s obcí byla velmi 

špatná. Měla jsem vytvořit RVP, postarat se o opravu školy a zajistit hladký chod školky. Na 

všechno jsem byla sama. Dokonce mi bylo řečeno, abych využila maminky na mateřské, které 

mohou ve školce vařit zadarmo, protože jsou stejně celý den doma. To byla poslední tečka. 

K něčemu takovému bych se nesnížila!“ 

Rozpor: 

Pokoušet se i nadále o spolupráci a společné řešení problémů školy s vedením obce, vyhovět 

i těm nejabsurdnějším požadavkům. x Odejít z pozice ředitelky. 

Řešení: 

Po několika letech snažení zvolila odchod. 

Subjektivní pocity a prožívání: 

Pocity marnosti, osamění, nedostatečné podpory a ocenění dosavadní práce. 

 

Marie pracovala jako učitelka ve venkovské malotřídce. 

Práce ji velmi bavila, rozuměla si s rodiči i kolegy. Když měla končit stará paní ředitelka, 

nechala se přemluvit, přihlásila se do konkurzu, vyhrála ho a začala vést svoji oblíbenou 

školu. 

Než se stačila rozkoukat, změnilo se vedení obce a nastaly velké problémy. Dříve 

bezproblémová komunikace a spolupráce dostala trhliny. Bylo čím dál obtížnější získat 

dostatek peněz na zajištění provozu školy a školky, požadavky rostly. 
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Ve chvíli, kdy byla nucena přemlouvat maminky na mateřské dovolené, aby zdarma 

vypomáhaly při zajištění chodu kuchyně školky, protože nebyl dostatek peněz na další 

zaměstnance, zároveň zajistit opravu školy a vykonávat stavební dozor, došlo jí odhodlání 

a trpělivost a z funkce odešla. 

Jako speciální pedagog si našla práci v diagnostickém ústavu. Nikdy už nechce zastávat 

žádnou vedoucí funkci. 

„Už nikdy nechci být ve vedoucí roli, dost mě to poznamenalo. Hlavně žádná spolupráce!“ 

10.10 Petra 

Věk 45 let, délka praxe 8 let 

Tabulka 12: Petra (Vlastní zpracování) 

Věk: 45 let 
Délka praxe: 

8 let 

Škola: 

malá sídlištní městská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Kolegové 

Neustávající a stále se zhoršující spory s kolegyní. 

„Ředitelka, já i jiné kolegyně jsme měly strach z nepříjemných reakcí a konfliktů s touto 

učitelkou.“ 

Rozpor: 

Odejít ze školy a zklamat rodiče i děti kmenové třídy. X Přistoupit na navrhované řešení vedení – 

od nového školního roku přesunout kolegyni na dislokované pracoviště (o připravované změně 

nikomu nic neříkat). 

Řešení: 

Kolegyni na možnou změnu neupozornila, vyšla vstříc vedení, které ji slíbilo ve sporu maximálně 

podpořit. 

„S kolegyní jsem si pak v červnu promluvila, omluvila jsem se jí, ale zůstaly jsme v konfliktu.“ 

Subjektivní pocity a prožívání: 

Výčitky svědomí, nepříjemné pocity, přes všechny neshody s kolegyní považovala takové jednání 

za nečestné. 

„Bylo mi to nepříjemné. Zvláště, když se hovor stočil na téma, co budeme dělat příští rok. Chtěla 

jsem to říct, ale cítila jsem se zavázaná vedení.“ 

Petra se stala v ročníku kolegyní velmi problematické učitelky. 
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Většina ostatních kolegů si s ní nerozuměla pro její nesnášenlivou povahu. Vyvolávala 

hádky a spory kvůli banálním věcem. 

Petra se velmi snažila s ní vyjít. Z počátku se jí to dařilo a kolegyně s ní začala v rámci 

ročníku spolupracovat a plánovat společné akce. Ve druhé polovině roku si přestávaly 

rozumět. Petra chtěla spolupracovat i s jinými kolegy, její metody i styl práce se výrazně 

odlišovaly od přístupu kolegyně. Nechtěla neustále ustupovat a přizpůsobovat se. To 

vyvolávalo hádky a spory. 

Petru nepříjemná atmosféra vyčerpávala. Začala uvažovat o výpovědi. Nechtěla však 

zklamat žáky a rodiče. Obrátila se tedy na vedení školy o radu. Dozvěděla se, že ze třídy 

v jiném ročníku na dislokovaném pracovišti odchází na konci roku třídní učitelka do 

důchodu. Petřina kolegyně tam měla být od září převedena. O plánované změně neměla 

nikomu nic říkat, aby se předešlo dalším scénám. Poslechla a před kolegyní se o ničem 

nezmínila. 

Informace se však stejně k učitelce dostala. Vedení označilo za iniciátora a hlavního viníka 

Petru. 

Ztráta důvěry a obrovské zklamání z takového chování vedení vedlo k tomu, že Petra 

uvažuje o výpovědi. 
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10.11 Zdena 

Věk 28 let, délka praxe 3 roky 

Tabulka 13: Zdena (Vlastní zpracování) 

Věk: 28 let 
Délka praxe: 

3 roky 

Škola: 

sídlištní městská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Kolegové Rodiče 

Vměšování a rozebírání metod výuky 

kolegyní. 
Neustálá kritika nové učitelky. 

„Nastoupila jsem jako třídní učitelka 

v nové škole. Bohužel jsem si 

neporozuměla s družinářkou a asistentkou 

v jedné osobě. Nelíbilo se mi, jak se 

neustále vměšuje do mojí práce a s rodiči 

na potkání rozebírá každou hodinu.“ 

„Netušila jsem, jak velký vliv měla kolegyně na 

rodiče. Řekla jsem kolegyni otevřeně, co se mi nelíbí 

a jak by měla dál probíhat naše spolupráce. Během 

chvíle se proti mně obrátila i řada rodičů.“ 

Rozpor: Rozpor: 

Postavit se služebně starší kolegyni 

a riskovat nepříjemnosti, popřípadě 

odchod. X Vydržet nevhodné chování 

a doufat, že se vše uklidní. 

Snažit se za každou cenu obhájit svoje názory 

a riskovat ještě větší nepříjemnosti. X Doufat, že se 

časem rodiče přikloní na její stranu. 

Řešení: Řešení: 

Kolegyni upozornila na nepřijatelné 

chování. Požádala o podporu i kolegy. 

Obrátila se na její nadřízenou, která jí 

slíbila pomoc. 

Na konzultacích ve třech se snažila vysvětlovat 

a obhajovat svoje metody. 

Subjektivní pocity a prožívání: Subjektivní pocity a prožívání: 

 

Měla pocit, že dělá všechno špatně, ztratila 

sebedůvěru, bála se střetnutí s rodiči, přestala mít 

radost z práce s dětmi, nevěřila vedení, kolegům. 

„Asistentka byla věřící, na Mikuláše mi vyčetla, že 

děti straším peklem a málo se věnuji pořádné práci. 

Bylo mi do pláče.“ 

Zdena nastoupila do nového zaměstnání s velkými očekáváními a nadšením. Těšila se i na 

spolupráci s paní asistentkou, o které věděla, že ve škole pracuje, je oblíbená u vedení 

i rodičů. Byla zvyklá respektovat starší a učit se od nich. 

Bohužel se ukázalo, že spolupráce nebude bez problémů. Ke všemu, co dělala, měla paní 

asistentka připomínky, které probírala i s rodiči. Zdena se jí snažila vysvětlit, jak si 
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představuje jejich další spolupráci. Nic se však nezměnilo. Ztrácela jistotu a sebevědomí. 

Rozhodla se nejprve požádat o pomoc její přímou nadřízenou. Ta jí pomoc slíbila, ale nic 

neudělala. Zdena se tedy odhodlala stěžovat si u vedení školy. Bylo jí však řečeno, že paní 

asistentka je velmi zkušená, oblíbená a svoje rady a připomínky myslí určitě dobře. Měla 

být trpělivá a snažit se najít společnou řeč. 

V pololetí odešla nejen ze školy, ale ze školství úplně. 

„Ztracené sebevědomí jsem ještě nenašla a do školství jsem se nevrátila.“ 

10.12 Martina 

Věk 43, délka praxe 14 let 

Tabulka 14: Martina (Vlastní zpracování) 

Věk: 43 let 
Délka praxe: 

14 let 

Škola: 

velká městská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Vedení Kolegové Rodiče 

Urovnat situaci mezi učiteli 

v ročníku. Uklidnit po 

odchodu oblíbené učitelky 

rozčílené rodiče. 

Konflikty mezi ročníkovou 

učitelkou a její kolegyní. 

Vysvětlení a okamžité řešení 

náhlého odchodu oblíbené 

učitelky. 

„Rodiče se obrátili na vedení 

školy, žádali o schůzku 

a vysvětlení odchodu p. uč. 

XY a okamžité efektivní řešení 

této situace, zejména pak 

zástup v podobě kvalitního 

pedagoga.“ 

„Nová učitelka XY 

nespolupracovala podle 

představ vedoucí ročníkové 

učitelky. Osobní spory začali 

řešit s žáky i rodiči.“ 

„Vedením třídy pověřila p. 

ředitelka vychovatelku ŠD, 

věděla, že se rodiče budou ptát 

na její kvalifikaci. Rozhodla, 

že budeme lhát a řekneme, že 

studuje.“ 

Rozpor: Rozpor: Rozpor: 

Pokusit se rozmluvit ředitelce 

rychlé, ale špatné řešení i za 

cenu konfliktu. X Nechat 

ředitelku vyřešit problém po 

svém. 

Jednat s kolegyněmi jako 

jejich kamarádka a pokusit se 

je usmířit. X Počkat na 

oficiální jmenování zástupkyní 

pro první stupeň a zasáhnout 

radikálněji. 

Nechat jednání s rodiči na 

paní ředitelce a nové učitelce. 

X Říci rodičům pravdu. 

Řešení: Řešení: Řešení: 

Snažila se přesvědčit 

ředitelku, že lepší je pokusit se 

Rozhodla se pro radikálnější 

řešení, než však byla oficiálně 
Nezasahovala do diskuse, 
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najít co nejrychleji kvalitního 

pedagoga, třeba z řad 

bývalých kolegů, než vyřešit 

situaci okamžitě, ale za cenu 

lži o kvalifikaci. 

jmenována, tak spor vyřešila 

služebně mladší kolegyně 

odchodem na jinou školu. 

snažila se být nestranná. 

„… nechala jsem vysvětlení na 

paní ředitelce a nové učitelce. 

Zůstala jsem nestranná, ale 

bylo mi neskutečně trapně. 

Neměla jsem ani ze sebe dobrý 

pocit.“ 

Subjektivní pocity a prožívání: Subjektivní pocity a prožívání: Subjektivní pocity a prožívání: 

Pocit osobního selhání, 

frustrace. 

Pocit osobního selhání, 

frustrace. 

Stud, ponížení, trapnost, pocit 

absolutního selhání. 

„Zůstala jsem nestranná, ale 

bylo mi neskutečně trapně. 

Neměla jsem ani ze sebe dobrý 

pocit.“ 

 

Martina přijala místo zástupkyně a hned byla postavena před řešení obtížného problému. 

Měla uklidnit situaci v jednom z ročníků, ve kterém se vyhrotily spory mezi ročníkovou 

učitelkou a jednou z kolegyň. Zároveň se měla pokusit uklidnit znepokojené rodiče, které 

obě učitelky do sporu vtáhly. 

Přesvědčovala vedení o nutnosti zasáhnout do sporu a co nejrychleji ho vyřešit. 

Zároveň se snažila znesvářené kolegyně usmířit a uklidnit. Bohužel se jí to nepodařilo. 

Jedna z učitelek odešla. 

Varovala ředitelku, že rodiče budou požadovat nejen vysvětlení odchodu oblíbené učitelky, 

ale i kvalifikovaného a zkušeného pedagoga, který by ji nahradil. Ředitelka však pověřila 

vedením třídy jednu z družinářek. Na jednání s rodiči se nerozpakovala lhát o její 

kvalifikaci, aby se vyhnula hrozícímu konfliktu. 

Martina se během schůzky s rodiči nedokázala vedení postavit a říci rodičům pravdu. 

Na základě těchto událostí dala na konci školního roku výpověď. Nemohla se dlouho 

vyrovnat se svým selháním. „Moje nedůvěra v morální kredit p. ředitelky, manipulativní 

chování kolegů a špatné vztahy mezi učiteli mě nakonec přiměly k odchodu ze školy.“ 
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10.13 Tereza 

Věk 46, délka praxe 11 let. 

Tabulka 15: Tereza (Vlastní zpracování) 

Věk: 46 let 
Délka praxe: 

11 let 

Škola: 

velká městská 
První stupeň 

Zdroj stresové situace 

Rodiče 

Potrestat za stejný prohřešek jiným trestem. 

„Na konci druhé třídy sepsali tři chlapci knihu plnou vulgarismů a urážek na adresu paní 

vychovatelky. Kluci se přiznali. Rodiče na vlastní oči ‚knihu‘ viděli a poznali písmo ‚autorů‘, 

souhlasili s potrestáním chlapců napomenutím třídního učitele, protože šlo o první vážnější 

prohřešek. Jedna z maminek však záhy začala psát e-maily, volat, chodit do školy a trvala na tom, 

že její chlapec nebude potrestán vůbec, nebo dostane napomenutí a druzí dva důtku, protože nic 

neprovedl.“ 

Rozpor: 

Trvat na původním rozhodnutí a odolávat nátlaku matky. X Potrestat chlapce nižším trestem 

a užít si klidný závěr školního roku. 

Řešení: 

Nezměnila původní rozhodnutí a potrestala všechny tři chlapce stejným trestem. 

Subjektivní pocity a prožívání: 

Vyčerpání, únava, znechucení z neustávajících telefonátů, e-mailů a neohlášených návštěv 

matky. 

„Konec roku byl náročný, s matkou jsme ‚bojovaly‘ ještě v posledním týdnu v červnu.“ 
 

Tereza dětem, se kterými pracovala, vždy vysvětlovala, že chybu a hloupost může udělat 

každý. Je však důležité umět se přiznat a přijmout odpovědnost za to, co provedly. 

Pokud se ve třídě něco stalo, viník se většinou rychle přiznal. Stejně to dopadlo i v případě 

sepsání „knihy“, která byla plná vulgarismů zaměřených na paní družinářku. Viníci se 

přiznali hned, nejprve ve škole, dva z nich i doma. Rodiče s nimi prohřešek probrali 

a souhlasili s napomenutím třídního učitele. 

Třetí chlapec se sice přiznal, ale doma vše popřel. Jeho účast se popřít nedala, protože ve 

druhé třídě jsou rukopisy dětí snadno rozpoznatelné. Přesto maminka do konce školního 

roku bojovala o to, aby byl její chlapec potrestán mírněji nebo vůbec. 
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Tereza zažila psychicky náročný závěrečný měsíc školního roku. Odhodlaná matka jí 

několikrát denně telefonovala, psala e-maily, chodila do školy. Neustoupila, protože byla 

zvyklá jednat spravedlivě. Pokud by podlehla tlaku matky, zklamala by důvěru dětí a to 

rozhodně nechtěla. V podobném případě by se znovu zachovala stejně. 

10.14 František 

Věk 58 let, délka praxe 32 let 

Tabulka 16: František (Vlastní zpracování) 

Věk: 58 let 
Délka praxe: 

32 let 

Škola: 

velká městská 

Zdroj stresové situace 

Zřizovatel 

 

Změna vedení obce, snaha upozornit na sebe radikálními zásahy do školství. 

Působil jsem ve funkci ředitele venkovské školy, každé tři roky jsme prováděli 

evaluaci celé školy. Výsledky byly výborné. Přesto jsem po změně ve vedení 

obce musel pokaždé obhajovat znovu a znovu názory, postoje, cíle a směřování 

školy. Při poslední změně mi bylo doporučeno, abych změnil způsob rozřazování 

dětí do prvních tříd. Vedení obce se chtělo zalíbit určité skupině rodičů, kteří si 

nepřáli, aby děti z nové zástavby chodily do tříd společně s dětmi ze starší části 

obce. Na to jsem odmítl přistoupit.“ 

Rozpor: 

Zůstat ve funkci a hájit svoje rozhodnutí i za cenu konfliktů a problémů. 

X Odejít. 

 Řešení: 

Na nesmyslné požadavky nepřistoupil. Svých představ o dalším směřování 

školy se snažil držet i pod politickým a ekonomickým tlakem ze strany vedení 

obce. 

Subjektivní pocity a prožívání: 

Nový začátek byl těžký. Vyžadoval velké odhodlání a neústupnost. Cítil křivdu 

a nedocenění. 

„Nakonec jsem musel ze zdravotních důvodů odstoupit z funkce. Po návratu 

z nemocnice jsem si užil krásný bezstarostný rok jako řadový učitel.“ 

 

 

František se vypracoval v úspěšného ředitele základní školy. 
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Byl náročný nejen na sebe, ale i na zaměstnance. Dobrou práci však uměl ocenit a za 

každých okolností stál za učiteli. 

Škola dosahovala výborných výsledků. Každé dva roky prováděl evaluaci školy. Rodiče 

a široká veřejnost se mohli vyjádřit k tomu, co se jim ve škole líbí, a co ne. Na základě 

výsledků hodnocení se snažil školu dál posunovat a zlepšovat. Vedení obce brzy přesvědčil 

o svých kvalitách, a tak vzájemná spolupráce a komunikace byla na velmi dobré úrovni. 

Po volbách do zastupitelstva došlo k politickým změnám ve vedení obce. S novým 

vedením si nerozuměl od začátku. Nelíbilo se mu, že byl tlačen ke změně způsobu 

rozdělování prvňáčků do tříd jenom proto, aby se nové vedení zalíbilo určité skupině 

obyvatel. Z morálních důvodů odmítl navrhované dělení dětí. Spolupráce začala mít 

trhliny. Musel tvrdě obhajovat každé svoje rozhodnutí, byl pod neustálou kontrolou 

a tlakem. Jeho zdravotní stav se zhoršil tak, že z funkce odstoupil. Po uzdravení pracoval 

jako řadový učitel. Ujasnil si svoje priority a v současné době znovu pracuje ve funkci 

ředitele. 

10.15 Výsledky 

Cílem této diplomové práce bylo ukázat na několika případech typy situací, které mohou 

u učitelů vyvolávat morální distres. Ukázat, jakým způsobem pedagogové reagovali a zda 

je prožité konfliktní okamžiky nějak ovlivnily v jejich dalším profesním či osobním životě. 

V následující tabulce jsou shrnuty a rozděleny do skupin stresory, jež se vyskytly u čtrnácti 

respondentů, kteří se k tématu morálního distresu vyjádřili. Zároveň je zde zaznamenáno, 

jak byla ovlivněna jejich další práce. 
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Tabulka 17: Výsledky (Vlastní zpracování) 

Zdroj stresové situace 

Zřizovatel Kolegové Rodiče Vedení Žáci 

Změna vedení 

obce, snaha 

upozornit na 

sebe 

radikálními 

zásahy do 

školství. 

Napadání 

způsobu výuky, 

žalování kolegy 

na kolegu 

směrem k vedení. 

Potrestat za stejný 

prohřešek jiným 

trestem. 

Snaha o ovlivnění 

postojů, názorů 

a morálky. 

Donutit učitele 

k přiznání 

orientace. 

František 58, 

Marie 52, 

Jarmila 70 

Lucie 54 Tereza 46 Karel 57 Karel 57 

Vliv na další 

práci 

Odstoupili 

z funkce 

(František, 

Marie, 

Jarmila). 

Marie pracuje 

na jiné pozici. 

Jarmila 

dosloužila jako 

řadová učitelka. 

František 

znovu zastává 

funkci ředitele 

na nové škole. 

Vliv na další 

práci 

Snaha nalézat ve 

vyhrocených 

situacích 

kompromisy i za 

cenu menších 

ústupků. 

Vliv na další práci 

Jednala by znovu 

stejně. Nevzdávat 

se svých zásad. 

Vliv na další práci 

Musel udělat určité 

ústupky. Vyčítá si 

to i po mnoha 

letech. 

Vliv na další 

práci 

Pocit uvolnění 

a osvobození. 

Uvědomění, že 

upřímnost 

nemusí být 

vždy ohrožující 

a že ji mladí 

lidé oceňují. 

 

Vměšování 

a rozebírání 

metod výuky 

kolegyní. 

 

Vysvětlení 

a okamžité řešení 

náhlého odchodu 

oblíbené učitelky. 

Snaha o radikální 

a okamžitou 

změnu metod 

výuky. 

 

 Zdena 28 Martina 43 
Jarmila 70, Lucie 

54, Eva 46 
 

 

Vliv na další 

práci 

Odešla ze 

školství. 

Vliv na další práci 

Odešla do jiné 

školy. 

Vliv na další práci 

Odešla na jinou 

školu. 

Jarmila 70 

Odešla na jinou 

pozici ve školství. 

Eva 46 
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Hájí svoje metody 

a snaží zachovat 

nadhled. 

Lucie 54 

 

Konflikty mezi 

ročníkovou 

učitelkou a její 

kolegyní. 

Stížnosti na 

neprofesionální 

přístup, snaha 

ovlivnit náplň 

práce dítěte 

v hodině. Nátlak 

a výhrůžky. 

Snaha nové 

zástupkyně za 

každou cenu 

prosadit svůj 

nápad. 

 

 Martina 43 Jarmila 70 Míla 51  

 

Vliv na další 

práci 

Odešla do jiné 

školy. 

Vliv na další práci 

Po mnoha letech 

ve školství začala 

uvažovat 

o odchodu. 

Nakonec ve 

školství zůstala. 

Vliv na další práci 

Odešla na jinou 

školu. 

 

 

Neustávající 

a stále se 

zhoršující spory 

s kolegyní. 

Stížnosti na vedení 

školy a kolegy. 

Tlak na upravení 

konečného 

hodnocení žáků 

bez ohledu na 

znalosti a známky. 

 

 

 Petra 45 Petr 44 Eva 46  

 

Vliv na další 

práci 

Uvažuje 

o výpovědi. 

Vliv na další práci 

Snaží se být 

loajální vůči 

kolegům i vedení. 

Každý nový případ 

bere jako možnost 

naučit se lépe 

vypořádat s těmito 

situacemi. 

Vliv na další práci 

Za konečným 

hodnocením si 

vždy stála a stojí. 

 

 

  

Nepřiměřené 

reakce rodičů na 

připomínky 

k chování 

a prospěchu žáka. 

Jiřina 63 

Přijmout do třídy 

problematického 

žáka, kterého 

nikdo z kolegů 

nechce. 

Lucie 54 

 

  

Vliv na další práci 

Odešla učit do jiné 

třídy, školství 

Vliv na další práci 

Zachovat si 

profesionální 
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opustila hned po 

dosažení 

důchodového 

věku. 

nadhled a přístup 

k žákům i kolegům 

i za cenu ústupků. 

  

Tlak na zlepšení 

známky, a to za 

každou cenu, bez 

ohledu na znalosti. 

Lucie 54 

Urovnat situaci 

mezi učiteli 

v ročníku. 

Uklidnit rozčílené 

rodiče. 

Martina 43 

 

  

Vliv na další práci 

Snaha udržet si 

nadhled a obhájit 

svoje postoje 

a rozhodnutí. 

Vliv na další práci 

Vzhledem 

k absolutní ztrátě 

důvěry v morální 

kredit vedení 

odešla do jiné 

školy. 

 

 

10.16 Kategorie stresorů 

Většina dále zmiňovaných kategorií bývá popisována jako hlavní stresové situace, které na 

učitele mohou v jejich práci působit. V situacích, které popisovali oslovení respondenti, ale 

sehrála velkou úlohu i morální stránka jednotlivých problémů. Pedagogové byli postaveni 

před nelehkou volbu, zda budou věrni svým morálním zásadám i za cenu konfliktů, 

problémů a nepříjemností, nebo zda přijmou řešení, které jim bylo někým „doporučováno“. 

Dostali se tak do situace morálního distresu. 

Následující kapitoly jsou věnovány zdrojům, které stály za vznikem eticky náročných 

situací. 

10.16.1 Zřizovatel 

František 58, Jarmila 70 a Marie 52 patřili mezi respondenty k pedagogům s dlouhou 

dobou praxe a velkými zkušenostmi. Všichni tři určitý čas zastávali funkci ředitele 

menších základních škol. Z pedagogů se museli rychle stát i schopnými manažery. Snažili 

se, zajistit stabilizaci a další rozvoj svěřených institucí. Byli úspěšní a oblíbení nejen 

u kolegů, ale i rodičů, dařilo se jim i ve spolupráci se zřizovatelem. Nebyli však připraveni 

na to, že každá změna ve vedení obcí může znamenat ohrožení jejich dosavadní práce. 
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František 58 odmítl změnit způsob rozřazování prvňáčků do tříd. Představitelé obce chtěli 

vyhovět skupině rodičů, kteří si nepřáli, aby do jedné třídy chodily děti z nové a staré 

zástavby, přestože se jednalo o blízké sousedy. Takový způsob považoval za nesprávný 

a nemorální. V následujících měsících musel čelit velkému tlaku a neustálým kontrolám. 

Jeho zdravotní stav se zhoršil tak, že z funkce odstoupil. Po uzdravení pracoval jako 

řadový učitel. Ujasnil si svoje priority a v současné době znovu pracuje ve funkci ředitele. 

Jarmila 70 byla tlačena k odvolání některých pracovníků školy, protože se neztotožňovali 

s názory nového vedení. Postavila se za své kolegy. Nechtěla odvolat dobré pedagogy 

jenom proto, aby si v budoucnu zajistila hladkou spolupráci s obcí. Setrvala do konce 

svého funkčního období, potom odešla do jiné školy, kde pracovala až do důchodu jako 

řadová učitelka. 

Marii 52 bylo doporučeno, přemluvit maminky na mateřské dovolené, aby zdarma 

vypomáhaly při zajištění chodu kuchyně školky, protože nebyl dostatek peněz na další 

zaměstnance. Tento nedůstojný požadavek byl poslední kapkou, která ji přiměla z funkce 

ředitelky školy a školky na malé obci odejít. Práci našla v dětském diagnostickém ústavu 

a do vedoucí funkce se nikdy nechce vrátit. 

Všichni tři mohli přistoupit na požadavky, které jim byly navrhovány. Vyhnuli by se tak 

dalším problémům a konfliktům. Mohli by dále v klidu vykonávat svoje funkce. Takové 

řešení situace se však neslučovalo s jejich morálními zásadami. Každého prožitá situace 

velmi poznamenala jak po psychické stránce, tak po stránce zdravotní. 

10.16.2 Kolegové 

Lucie 54, Zdena 28, Martina 43, Petra 45 se dostaly do morálně vypjatých situací 

v rámci spolupráce s kolegy. 

Lucie 54 ve svých odpovědích popsala některé situace, ve kterých byla nucena 

k rozhodnutím, s nimiž se neztotožňovala. Byla náročná nejen na sebe, ale i na kolegy. 

Dosahovala výborných výsledků. Často se jako uvádějící učitelka dostávala do konfliktu 

s novými učiteli, od kterých vyžadovala absolutní nasazení a dokonalou práci. Kolegové na 

ní často žalovali a její přístup a metody kritizovali. Přesto odmítala dělat ústupky. 
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V posledních letech ji však neustálá obhajoba svojí práce začala unavovat. Učí se konflikty 

a vyhraněné situace řešit s klidnější hlavou i za cenu menších kompromisů a ústupků. 

Zdena 28 si hned od počátku v novém zaměstnání neporozuměla se služebně starší a velmi 

oblíbenou kolegyní, která v její třídě vykonávala funkci asistentky pedagoga. Vždycky 

byla zvyklá respektovat starší kolegy a učit se od nich. Dlouho snášela neustálou kritiku 

a vměšování do výuky. Snažila se domluvit na pravidlech, která by zajistila jejich další 

bezproblémovou spolupráci. Byla si vědoma toho, že nemá dostatek zkušeností z praxe. 

Nechtěla si proto stěžovat u vedení školy a dělat paní asistentce problémy. Nakonec se 

však na ředitelku obrátila s žádostí o radu a pomoc. Bylo jí řečeno, že paní asistentka je 

velmi zkušená a určitě jedná v nejlepším zájmu dětí i jejím. Situace se nezlepšila. Zdena 

v pololetí odešla nejen ze školy, ale ze školství úplně. 

Martina 43 hned potom, co přijala místo zástupkyně, byla postavena před řešení obtížného 

problému. V jednom z ročníků se vyhrotily spory mezi učitelkami do té míry, že do svých 

sporů začaly zatahovat žáky i rodiče. Martina se měla pokusit situaci uklidnit a vyřešit. 

Stála před problémem, zda má s učitelkami jednat jako jejich kamarádka a kolegyně a najít 

v klidu nějaký kompromis, nebo má počkat na oficiální jmenování do funkce zástupkyně 

a zvolit radikálnější řešení. Po nešťastném vyřešení celého sporu ředitelkou se rozhodla ze 

školy odejít. 

Petra 45 musela v ročníku spolupracovat s velmi problematickou kolegyní, která byla 

známá svou komplikovanou povahou, častým vyvoláváním sporů kvůli banalitám. Petra 

byla klidná a tolerantní. Jejich spolupráce fungovala chvíli bez problémů. Od pololetí se 

však začala zhoršovat. Petra měla naprosto odlišný styl a způsob práce. Odmítala se 

neustále přizpůsobovat. Chtěla spolupracovat v rámci ročníku i s jinými kolegyněmi. 

Atmosféra byla pro Petru tak nepříjemná, že začala zvažovat, že dá výpověď. Se svými 

žáky i s rodiči však měla velmi dobré vztahy a nechtěla je svým odchodem zklamat. 

Vedení celou situaci zkomplikovalo tak, že opět uvažuje o výpovědi. 
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10.16.3 Rodiče 

Tereza 46, Jarmila 70, Petr 44, Martina 43, Jiřina 63, Lucie 54 se museli vypořádat 

s nátlakem rodičů. 

Tereza 46 se snažila být k dětem vždy spravedlivá. Učila je odpovědnosti za svoje 

chování. Pokud některý z žáků něco vyvedl, nebál se jí přiznat. Ke konci jednoho školního 

roku se jí tři chlapci přiznali, že napsali „knihu“ plnou nadávek a vulgarismů. Rodiče 

přijali navržené potrestání. Vypadalo to, že vše se urovnalo. Zanedlouho se však ozvala 

maminka jednoho z chlapců a požadovala pro svého syna nižší trest než pro ostatní. 

Tvrdila, že nic neprovedl, přestože jeho rukopis v knize poznala. Tereza se musela 

rozhodnout, zda neodbytné matce ustoupí a bude mít klid, nebo jestli bude trvat na 

původním rozhodnutí a riskovat vleklý konflikt. Matce neustoupila. 

Lucii 54 a Karla 57 se rodiče snažili donutit hrozbami, nabízením úplatků apod. 

k vylepšení známky bez ohledu na znalosti jejich dětí. Oba dva riskovali problémy, ale na 

známkách trvali. 

Martina 43 vedla jednání s rodiči, kteří požadovali vysvětlení náhlého odchodu oblíbené 

učitelky a kvalitního pedagoga, který by ji do konce roku zastupoval. Martina věděla, že 

řešení, které zvolila ředitelka, je nešťastné a zahrnuje i lež rodičům. Nedokázala se však na 

schůzce otevřeně postavit vedení a říci rodičům pravdu. Ze školy odešla, ale se svým 

selháním se nedokázala dlouho smířit. 

Petr 44 musel a musí jako třídní učitel občas čelit stížnostem na kolegy a vedení školy. 

Snaží se být vždy loajální a kolegy i vedení školy před rodiči hájit. Objasňuje a vysvětluje 

jejich postoje a rozhodnutí, přestože se s nimi někdy neztotožňuje. Konfliktní situace pro 

něj představují velikou zátěž, na kterou si stále nezvykl. Otevřenou komunikací se snaží 

problémům předcházet. Stížnosti projednává s kolegy osobně, aby mohli vysvětlit důvody 

svého jednání a on měl možnost je v jednání s rodiči podpořit. 

Jiřina 63 byla vždy velmi empatická, tolerantní. Při řešení problémů svých žáků se snažila 

vycházet maximálně vstříc rodičům. Ke konci svojí kariéry se psychicky zhroutila ve 

chvíli, kdy ji napadl agresivní žák, s jehož matkou vedla trpělivě dlouhé diskuze o nutnosti 

odborné pomoci pro jejího syna. Nikdy nebyla zastánkyní radikálních řešení a ani v tomto 
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případě nedala na naléhání kolegů, že vleklá komunikace s rodinou nemá smysl, že je 

potřeba zakročit radikálně. Neúspěch v hledání řešení tohoto problému brala jako osobní 

selhání. 

Jarmila 70 byla obviněna z neprofesionálního přístupu a zaujatosti vůči jedné ze svých 

žákyň. Dívka chtěla studovat uměleckou školu. Její práce v hodinách výtvarné výchovy 

byly sotva průměrné. Rodiče ji bezvýhradně podporovali. Snahu Jarmily naučit dívku 

alespoň základy, které byly potřeba k zvládnutí talentových zkoušek, považovali za 

omezování uměleckého vyjádření jejich dcery. Protestovali proti známkám i náplni hodin. 

Stěžovali si u vedení školy. Jarmile bylo doporučeno, aby stížnostem vyhověla a vyhnula 

se dalším nepříjemnostem. Dlouho se rozmýšlela, ale nakonec ustoupila, ovšem 

s vědomím, že dívce ublížila. 

10.16.4 Vedení 

Do sporů s vedením se dostala většina oslovených pedagogů. 

Karel 57 vzpomínal, jak těžké bylo za minulého režimu jednat a žít podle svých morálních 

zásad. Svůj tehdejší kompromisní postoj si vyčítá i po mnoha letech. 

Lucie 54, Jarmila 70, Eva 46 byly tlačeny k okamžité a rezolutní změně metod výuky. 

Svůj nesouhlasný postoj s bezvýhradným přijímáním každé novinky se snažily obhájit na 

základě své dlouholeté praxe a dobrých výsledků, kterých dosahovaly. 

Klára 27 měla chlapce, jehož chování bylo obtížně předvídatelné a těžko pochopitelné. 

Někdy byl agresivní a ohrožoval spolužáky nejen ve třídě, ale i mimo ni. Rodiče ostatních 

dětí požadovali co nejrychlejší řešení situace. Klára věděla, že má málo zkušeností 

s podobnými situacemi, proto se obrátila o radu na vedení školy. K jejímu překvapení jí 

bylo doporučeno zatajit skutečný stav věcí a vyhnout se tak konfliktu s rodiči. Poslechla 

a situace se ještě vyostřila. Nakonec situaci vyřešila sama ve spolupráci s poradnou a rodiči 

chlapce. 

Eva 46 byla ředitelkou tlačena k tomu, aby upravila konečné hodnocení žáků tak, aby se 

na vysvědčení neobjevily horší známky než dvojky, a to bez ohledu na znalosti dětí. Na 

známkách trvala, přestože se o ní začalo tvrdit, že je extrémně přísná a tvrdá. 
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Lucie 54 nechtěla do své bezproblémové třídy přijmout žáka, který během tří let vystřídal 

čtyři učitele a žádný si s ním nevěděl rady. Nakonec ustoupila morálnímu nátlaku, kdy jí 

bylo vyčítáno, že ona se svými zkušenostmi a praxí by nechala takového žáka ve třídě 

méně zkušenému kolegovi. 

Míla 51 otevřeně kritizovala nápad nové zástupkyně. Snažila se poukázat na jeho časovou, 

personální náročnost a nezaručený výsledek. Za svůj názor byla potrestána výtkou 

a musela se podílet na jeho realizaci. Na konci roku ze školy odešla. 

Martina 43 se v roli zástupkyně snažila pomoci s řešením krizové situace v jedné třídě, 

odkud po vleklých sporech s kolegyní odešla učitelka. Rodiče požadovali vysvětlení 

a kvalifikovaného učitele na zástup. Pokusila se odradit ředitelku školy od bezhlavého 

a rychlého řešení. To zahrnovalo pověření vedením třídy jednu z družinářek a lež o její 

kvalifikaci. Ředitelka si prosadila svou. Martina se na jednání s rodiči nedokázala vedení 

postavit a říci pravdu. Na konci roku odešla a svoje selhání si stále vyčítá. 

10.16.5 Žáci 

Karel 57 přednášel svým žákům o důležitosti přiznání pravdy sobě i druhým. Poukazoval 

na to, jak ohrožující a zatěžující je pro naše životy klam a sebeklam. To vyprovokovalo 

jednoho žáka k tomu, aby položil otázku týkající se Karlovy orientace. V takovéto sociálně 

ohrožující situaci se musel učitel rozhodnout, zda svoji orientaci přizná a stane se tak 

snadno zranitelným, nebo bude lhát, ale popře vše, co doposud přednášel. Karel se ke svojí 

orientaci přiznal. Žáci dokázali jeho upřímnost a otevřenost ocenit a nikdy této informace 

nezneužili. 

Všichni zúčastnění pedagogové byli lidé s pevnými morálními zásadami, smyslem pro 

spravedlnost a férové jednání. 

Během své praxe však dostali do situací, ve kterých museli volit, zda budou hájit svoje 

názory, rozhodnutí a postoje i za cenu nepříjemností, nebo se podvolí tlakům z vnějšího 

prostředí, ušetří si problémy, ale zpronevěří se svým zásadám. 

Zažívali tak morální distres, specifický typ stresu vyplývající z vnitřního konfliktu učitelů. 

Jeho příčinou byl výrazný rozpor mezi tím, jak by, na základě svých morálních zásad, 

řešili problematickou situaci oni, a tím, jaké řešení jim bylo podsouváno. 
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11 Diskuse 

V. Holeček uvádí ve své knize Psychologie v učitelské praxi jako hlavní stresové faktory: 

• rodiče, 

• vedení, 

• kolegové, 

• pracovní prostředí, 

• pracovní přetížení, nadměrná zátěž, 

• neuspokojená potřeba seberealizace. 

Každý z těchto jmenovaných stresujících faktorů může mít i svoji morální stránku a stát se 

tak příčinou morálního distresu pedagogů. 

V zahraničí proběhla řada výzkumů, která se zaměřila na problematiku morálního distresu 

učitelů. Finští vědci Husu a Tiriová (in Mareš, 2017) na základě výsledků svého výzkumu 

vymezili tři typy situací, ve kterých se finští učitelé v mateřských a základních školách 

dostávají do morálního distresu. 

Konflikt: 

• učitel – rodič, 

• učitel – kolegové, 

• pedagog – okolní komunita. 

Shapirová–Lishchinská (in Mareš, 2017), jak již bylo zmíněno v teoretické části, 

vytipovala pět oblastí, zdrojů rozporů, jejichž působení může za určitých situací vyvolat 

morální distres: 

• konflikt mezi solidaritou se žáky a autoritou instituce, 

• rozpor mezi distributivní spravedlností a rozhodovacími standardy dané školy, 

• konflikt, kdy má dodržet mlčenlivost o citlivých informacích (o žácích, jejich 

rodinách) a kdy má dodržet pokyn všechno důležité hlásit, 

• rozpor vzniká ve vztahu ke kolegům, 

• rozpor výchovných praktik uplatňovaných v rodině s výchovně-vzdělávacími 

metodami ve škole. 
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Mareš uvádí ve svém článku ještě šestou skupinu rozporů, které mohou vyvolat morální 

distres. Jsou to situace, ve kterých se dostávají jeho morální principy do rozporu 

s vedením školy, popřípadě k nadřízeným školským orgánům. 

Tato práce zahrnuje informace od čtrnácti učitelů. Na základě několika případů nelze činit 

obecné závěry, které by platily pro většinu učitelů na českých základních školách. 

Přesto bylo možné stanovit pět základních kategorií, do nichž je možné zahrnout všechna 

námi získaná data – zmíněné konfliktní situace. Vztahujeme se tak k rozporům, které výše 

uvádí Mareš. 

Náročné situace v našem šetření vyplývaly ze vztahů: 

• Ředitel – zřizovatel (vedení obce) 

o Konflikt mezi loajalitou k zaměstnancům školy a autoritou vedení obce 

(pokus donutit ředitelku k odvolání některých pracovníků školy) – Jarmila 70. 

o Konflikt mezi záměrem vedení obce a morálním přesvědčením ředitele 

o oprávněnosti tohoto záměru (snaha změnit rozdělování prvňáčků do tříd) – 

František 58. 

o Morální konflikt mezi ředitelkou školy a zřizovatelem, který po ředitelce 

požadoval zajištění provozu kuchyně školky bez navýšení finančních 

prostředků na dalšího zaměstnance (ředitelka měla k bezplatné spolupráci 

přemluvit maminky na mateřské dovolené) – Marie 52. 

• Učitel – vedení 

o Konflikt mezi změnami bezhlavě prosazovanými vedením a snahou 

poukázat na jejich neefektivnost a nejistý výsledek (snaha o prosazení 

neefektivního nápadu, bezhlavé zavádění nových metod) – Míla 51, Lucie 

54, Eva 46, Jarmila 70. 

o Morální konflikt vyplývající z utajování skutečností, lhaní, poskytováním 

zavádějících informací a účelové manipulace s hodnocením žáků – Klára 

27, Martina 43, Eva 46. 
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• Učitel – kolegové 

o Konflikt mezi smyslem pro odpovědnost a neúnosným chováním kolegyně 

(zklamat žáky i rodiče, odejít jinam nebo čelit nevhodnému chování 

kolegyně) – Zdena 28. 

o Morální konflikt vyplývající z řešení problému mezi kolegyněmi z pozice 

kamarádky a zároveň zástupkyně školy – Martina 43. 

o Konflikt vyplývající ze snahy hájit rozhodnutí kolegů před rodiči 

a pochybností o jejich správnosti – Petr 44. 

• Učitel – rodič 

o Konflikt mezi spravedlností a požadavky rodičů – Tereza 46. 

o Konflikt mezi výchovou v rodině a požadavky školy – Jiřina 63. 

o Konflikt vyplývající ze snahy hájit rozhodnutí kolegů před rodiči 

a pochybností o jejich správnosti – Petr 44, Martina 43. 

o Konflikt mezi skutečnými znalostmi žáků a tomu odpovídajícímu hodnocení 

a požadavky rodičů – Lucie 54, Karel 57, Jarmila 70. 

• Učitel – žák 

o Konflikt vyplývající z veřejného přiznání se k odlišné sexuální orientaci 

a možných následků, které by to mohlo přinést – Karel 57. 

Následující tabulka ukazuje, kterým morálním konfliktům museli učitelé v popisovaných 

situacích nejčastěji čelit a situace, které k nim vedly. 

Tabulka 18: Morální konflikty (Vlastní zpracování) 

Ředitel - zřizovatel 

• konflikt mezi loajalitou k zaměstnancům školy 

a autoritou vedení obce 
Jarmila 70 

• konflikt mezi záměrem vedení obce a morálním 

přesvědčení ředitele o oprávněnosti tohoto záměru 
František 58 

• morální konflikt mezi ředitelkou školy a zřizovatelem Marie 52 
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Učitel – vedení 

• konflikt mezi změnami bezhlavě prosazovanými 

vedením a snahou poukázat na jejich neefektivnost 

a nejistý výsledek. 

Míla 51 

Lucie 54 

Eva 46 

• morální konflikt vyplývající z utajování skutečností, 

lhaní, poskytování zavádějících informací a účelové 

manipulace s hodnocením žáků 

Klára 27 

Martina 43 

Eva 46 

Učitel – kolegové 

• konflikt mezi smyslem pro odpovědnost a neúnosným 

chováním kolegyně 
Zdena 28 

• morální konflikt vyplývající z řešení problému mezi 

kolegyněmi z pozice kamarádky a zároveň zástupkyně 

školy 

Martina 43 

• konflikt vyplývající ze snahy hájit rozhodnutí kolegů 

před rodiči a pochybností o jejich správnosti 
Petr 44 

Učitel – rodič 

• konflikt mezi spravedlností a požadavky rodičů Tereza 46 

• konflikt mezi výchovou v rodině a požadavky školy Jiřina 63 

• konflikt vyplývající ze snahy hájit rozhodnutí kolegů 

před rodiči a pochybností o jejich správnosti 

Petr 44 

Martina 43 

• konflikt mezi skutečnými znalostmi žáků a tomu 

odpovídajícímu hodnocení a požadavky rodičů 

Lucie 54 

Karel 57 

Učitel - žák 

• konflikt vyplývající z veřejného přiznání se k odlišné sexuální 

orientaci a možných následků, které by to mohlo přinést 
Karel 57 
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Vyplývá z ní, že jednou z nejčastějších situací, jež vedla k morálnímu distresu, byl rozpor 

mezi vedením a učiteli. Celkem v šesti případech vedly morální konflikty k distresu. 

Třikrát se jednalo o konflikt mezi morálními zásadami učitelů a snahou vedení utajovat 

skutečnosti, lhát, poskytovat veřejnosti a rodičům zavádějící informace a účelově 

manipulovat s hodnocením žáků. V dalších třech situacích se museli respondenti 

vypořádat s tím, zda bezmyšlenkovitě a bez odmlouvání přijmou vedením prosazované 

změny, nebo zda se odváží otevřeně poukázat na nepromyšlenost, neefektivnost a nejistý 

výsledek prosazovaných rozhodnutí a budou nuceni čelit následkům svého nesouhlasu. 

Dostali se tedy do konfliktu mezi změnami bezhlavě prosazovanými vedením a svojí 

snahou poukázat na jejich neefektivnost a nejistý výsledek. 

Tři učitelé, kteří určitou dobu pracovali ve funkci ředitelů malých základních škol, čelili 

morálním konfliktům, které vyplynuly ze sporu mezi nimi a vedením obce. Každý z nich 

byl nucen řešit jiný konflikt. Jednalo se o: 

• konflikt mezi loajalitou k zaměstnancům školy a autoritou vedení obce, 

• konflikt mezi záměrem vedení obce a morálním přesvědčením ředitele 

o oprávněnosti tohoto záměru, 

• morální konflikt mezi ředitelkou školy a zřizovatelem. 

Rozpory ve vztahu učitel – vedení, popřípadě nadřízený orgán uvádí jako možnou příčinu 

morálního distresu i J. Mareš. 

Vztah mezi rodiči a pedagogem byl šestkrát příčinou vzniku morálních konfliktů. Dvakrát 

šlo o konflikt vyplývající ze snahy hájit rozhodnutí kolegů před rodiči a pochybností 

o jejich správnosti. V dalších dvou situacích se jednalo o konflikt mezi skutečnými 

znalostmi žáků a tomu odpovídajícímu hodnocení a požadavky rodičů. V jednom případě 

šlo o konflikt mezi spravedlností a požadavky rodičů. Poslední z této skupiny byl konflikt 

mezi výchovou v rodině a požadavky školy. Ten je zmiňován i v článku J. Mareše. 

Stejně tak se v něm setkáme s dalším typem rozporu, který může být příčinou morálního 

distresu, a to je vztah mezi učitelem a kolegy. Ve třech popisovaných případech museli 

učitelé vyřešit tyto typy konfliktů: 

• konflikt mezi smyslem pro odpovědnost a neúnosným chováním kolegyně, 
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• morální konflikt vyplývající z řešení problému mezi kolegyněmi z pozice 

kamarádky a zároveň zástupkyně školy, 

• konflikt vyplývající ze snahy hájit rozhodnutí kolegů před rodiči a pochybností 

o jejich správnosti. 

Jedna z událostí byla výjimečná, protože se jednalo o vztah mezi pedagogem a jeho žáky. 

Učitel řešil konflikt vyplývající z veřejného přiznání se k odlišné sexuální orientaci 

a možných následků, které by to mohlo přinést. Musel tedy volit mezi pravdou a lží. 

Takový typ konfliktu se ve zmiňovaném článku neobjevil. 

Mareš uvádí ještě další dva druhy konfliktů – zdrojů morálního distresu: konflikt mezi 

solidaritou se žáky a autoritou instituce a konflikt mezi mlčenlivostí a nutností informace 

uvádět. 

Tyto konflikty jsme u sledovaných učitelů nenašli. 

Pedagogové, kteří se podělili o své zkušenosti z praxe, nebyli postaveni do situací, ve 

kterých by museli řešit konflikt mezi solidaritou se žáky a autoritou instituce nebo konflikt 

mezi tím, co je nutné hlásit a dodržením mlčenlivosti o citlivých informacích. 

Je možné, že učitelé těmto konfliktům předcházejí nebo nevnímají tyto situace pro sebe 

jako morálně zátěžové. 

Řešení, která učitelé volili, byla rozdílná, od rychlé změny, poučení až po opuštění profese 

nebo role. Ve všech případech však představovaly všechny situace pro učitele morální 

zátěž a stres. 
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12 Závěr 

Téma morálky, morálních konfliktů a prožitého morálního distresu je velmi citlivé. Nebylo 

tedy jednoduché sehnat respondenty, které by téma nejen zaujalo, ale byli by ochotní se 

k němu i otevřeně vyjádřit. Nakonec se podařilo shromáždit data od čtrnácti pedagogů 

pracujících na základních školách v Praze a Středočeském kraji. 

Díky jejich obsáhlým výpovědím bylo možno stanovit nejen nejčastější morální konflikty, 

které museli pedagogové řešit, ale i typy situací, které k nim vedly. 

Každý učitel prožíval popisované situace velmi intenzivně. Negativní a nepříjemné pocity, 

kterým museli všichni čelit, si na nich vždy vybraly nějakou daň a do značné míry je 

ovlivnily i v jejich další práci. 

Tato práce ukázala, jak nesmírně psychicky náročné je povolání učitele a obstát v něm není 

jednoduché. Ani dlouholeté zkušenosti, skvělé znalosti a pevné morální zásady nezaručí, 

že bude člověk schopen zvládnout všechny kritické momenty, do kterých se dostane. 

  



78 

13 Seznam použitých zdrojů 

Knižní zdroje 

Etický kodex křesťanského učitele, 2005. Vydala česká biskupská konference Praha. 

HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ, 2015. Psychologický slovník. Třetí, aktualizované 

vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0873-0. 

HOLEČEK, Václav, 2014. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada. Pedagogika 

(Grada). ISBN 978-80-247-3704-1 

KOHOUTEK, Rudolf, 2007. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: 

Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4434-0. 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro, 2009. Psychologie zdraví. Vyd. 3. Praha: Portál.  

ISBN 978-80-7367-568-4. 

MAREŠ, Jiří, 2013. Pedagogická psychologie. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0174-8. 

MÍČEK, Libor, 1992. Učitel a stres. Brno: Masarykova univerzita. Věda do kapsy.  

ISBN 80-210-0521-1. 

PRŮCHA, Jan, 2002. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál. Pedagogická 

praxe. ISBN 80-7178-621-7. 

ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ, ed. 1998. Učitelé a zdraví. Brno: 

Nakladatelství-P. Křepela. ISBN isbn:80-902653-0-8. 

TRČKOVÁ, K., 2008. Etický kodex učitele. Závěrečná bakalářská práce. Praha: 

Pedagogická fakulta UK. 

  



79 

Elektronické zdroje 

KOHOUTEK, Rudolf. Stresory učitelů a učitelek. Psychologie v teorii a praxi [online]. 

2010 [cit. 2019-06-02]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1003/stresory-ucitelu-

zakladnich-a-strednich-skol 

 MAREŠ, Jiří. Morální distress – skrytý problém. Pedagogika [online]. 2017, 67(1), 27-55 

[cit. 2019-06-02]. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika 

MAREŠ, Jiří. Moral distress: Terminology, theories and models. Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích: Kontakt [online]. 2016,18(3):e137-e144 [cit. 2019-06-02]. 

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt. 2016.07.001 

SANETRNÍKOVÁ, Martina. Stres v učitelské profesi. [Rešerše online]. ANZDOC 

[online]. In: Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011 [cit. 2019-06-05]. Dostupné z: 

https://anzdoc.com/stres 

VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena a Radkin HONZÁK. Stres, eustres 

a distres. Solen [online]. 2009, roč. 6, č. 12 [cit. 2019-06-02]. ISSN 1339-424X. Dostupné 

z: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=4146 

ŽIDKOVÁ, Zdeňka a Jaroslava MARTINKOVÁ. Psychická zátěž učitelů základních 

škol. BOZP info.cz: Oborový portál pro BOZP[online]. 2004 [cit. 2019-06-02]. Dostupné 

z: https://www.bozpinfo.cz/psychicka-zatez-ucitelu-zakladnich-skol 

http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt


80 

Seznam obrázků a tabulek 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Fáze stresu (Alena Večeřová-Procházková1, www.solen.sk, 2009) ................ 13 

Obrázek 2: Reaktivita na stres (Alena Večeřová-Procházková1, www.solen.sk, 2009) ..... 14 

Obrázek 3: Vztah morálního distresu k dalším pojmům (Mareš, 2016) ............................. 17 

Obrázek 4: Schéma morálního distresu J. Wilkinsové (Mareš, 2016) ................................ 18 

Obrázek 5: Dopady morálního distresu (Mareš, 2017) ....................................................... 19 

Obrázek 6: Postupné narůstání morálních reziduí (Mareš, 2017) ....................................... 19 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Vlivy nejvíce obtěžující učitele základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) (Paulík, 

1998) .................................................................................................................................... 26 

Tabulka 2: Účastníci výzkumu (Vlastní zpracování) .......................................................... 39 

Tabulka 3: Karel (Vlastní zpracování) ................................................................................ 40 

Tabulka 4: Jarmila (Vlastní zpracování) ............................................................................. 42 

Tabulka 5: Míla (Vlastní zpracování) .................................................................................. 44 

Tabulka 6: Petr (Vlastní zpracování) ................................................................................... 46 

Tabulka 7: Eva (Vlastní zpracování) ................................................................................... 47 

Tabulka 8: Klára (Vlastní zpracování) ................................................................................ 49 

Tabulka 9: Jiřina (Vlastní zpracování) ................................................................................ 50 

Tabulka 10: Lucie (Vlastní zpracování) .............................................................................. 52 

Tabulka 11: Marie (Vlastní zpracování) .............................................................................. 54 

Tabulka 12: Petra (Vlastní zpracování) ............................................................................... 55 

Tabulka 13: Zdena (Vlastní zpracování) ............................................................................. 57 

Tabulka 14: Martina (Vlastní zpracování)........................................................................... 58 

Tabulka 15: Tereza (Vlastní zpracování) ............................................................................ 60 

Tabulka 16: František (Vlastní zpracování) ........................................................................ 61 

Tabulka 17: Výsledky (Vlastní zpracování) ........................................................................ 63 

Tabulka 18: Morální konflikty (Vlastní zpracování) ........................................................... 73 


