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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřena na problematiku stresu a syndromu vyhoření učitelů a učitelek 

praktického vyučování a odborného výcviku, ale hlavně na předcházení uvedených 

problémů spjatých s učitelskou profesí prostřednictvím aplikace jednotlivých pravidel 

psychohygieny do praktického života jmenovaného typu pedagogů. 

V první, teoretické části, tato práce představuje základní pojmy jako je zdraví, 

psychohygiena, seznamuje s významem zdravého životního stylu, regenerace a relaxace, 

popisuje důležitost spokojenosti v osobním ale i pracovním životě, dále pak seznamuje 

s významem správného využití času a zmiňuje flow. Popisuje stres a syndrom vyhoření. 

Podle zákona o pedagogických pracovnících definuje pedagogické pracovníky a rozděluje 

je dle získávání odborné kvalifikace. 

Praktická část, která je druhou částí této práce, se zabývá hodnocením vlivu jednotlivých 

oblastí z osobního i pracovního života na zdraví respondentů na základě analýzy dat 

ze strukturovaného dotazníku. Obsahuje potvrzení či vyvrácení a zhodnocení stanovených 

výzkumných předpokladů a rozbor odpovědí na výzkumné otázky, které byly v dotazníku 

rozděleny na oblast osobní a rodinnou, oblast práce a vzdělání, fyzické zdraví, psychické 

zdraví, oblast zabývající se osobní zkušeností a subjektivním pocitem ohrožení syndromem 

vyhoření a oblast poslední, ve které jsem se ptala na pocit pohody v současné specifické 

situaci související s koronavirovou pandemií, která trvá již více než rok. 

Výzkumným cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda respondenti z řad učitelů 

a učitelek praktického vyučování a odborného výcviku dodržují zásady psychohygieny 

a zdravé výživy a také zjistit, jak se cítí být ohroženi tito pedagogové syndromem vyhoření. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

psychohygiena, učitel, zdraví, stres, syndrom vyhoření, praktické vyučování, odborný 

výcvik 

  



ABSTRACT 

This thesis focuses on the issue of stress and burnout syndrome of teachers of practical 

teaching and vocational training, but mainly on the prevention of these problems related 

to the teaching profession through the application of individual rules of mental hygiene 

to the practical life of the appointed type of teachers. 

In the first theoretical part, this thesis presents basic concepts such as health, mental hygiene, 

introduces the importance of a healthy lifestyle, regeneration, and relaxation, describes 

the importance of satisfaction in personal and professional life, then introduces 

the importance of proper use of time and mentions flow. It describes stress and burnout 

syndrome. The thesis also uses the Teaching Staff Act to define pedagogical staff 

and distinguish them in terms of the acquisition of professional qualifications. 

The practice part, which is the second part of this thesis, deals with the evaluation 

of the impact of individual areas from personal and working life on the health of respondents 

based on an analysis of data from a structured questionnaire. It contains confirmation 

or disproval and evaluation of established research assumptions and an analysis of answers 

to research questions, which were divided in the questionnaire into personal and family 

areas, areas of work and education, physical health, mental health, the area dealing 

with personal experience and subjective feeling of threat from burnout syndrome, 

and the last one in which I asked about the feeling of well-being in the current specific 

situation related to the coronavirus pandemic, which has been going on for more than a year. 

The research objective of this bachelor's thesis is to evaluate whether respondents among 

teachers of practical teaching and vocational training adhere to the principles of mental 

hygiene and healthy nutrition, as well as to find out how these teachers feel threatened by the 

burnout syndrome. 
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mental hygiene, teacher, health, stress, burnout syndrome, practical teaching, vocational 

training 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je Psychohygiena učitelů praktického vyučování 

a odborného výcviku, konkrétně se tato práce zabývá problematikou stresu a syndromu 

vyhoření učitelů a učitelek praktického vyučování a odborného výcviku, ale hlavně jejich 

povědomím o jejich předcházení prostřednictvím aplikace jednotlivých pravidel 

psychohygieny. 

Toto téma jsem zvolila proto, že jsem sama začínající (učím teprve 4. rokem) učitelkou 

praktického vyučování a k pedagogice jsem se dostala vlastně čistě náhodou po tom, co jsem 

v bývalém zaměstnání sama prožila syndrom vyhoření. Po příchodu do školství jsem 

si začala všímat jednotlivých rizikových aspektů chování u některých kolegů, které by mohly 

k syndromu vyhoření vést. Uvědomila jsem si důležitost psychohygieny a začala se o ní více 

zajímat. 

Cílem této práce je zhodnocení povědomí jednotlivých učitelů a učitelek praktického 

vyučování a odborného výcviku o psychohygieně, resp. posouzení, zda její zásady uplatňují 

ve svém životě a zda se jejími zásadami (i když třeba nevědomě) sami řídí. Pro realizaci 

tohoto cíle byly použity metody analýzy dat a strukturovaného dotazníku v kvantitativním 

výzkumu. Prvním výzkumným předpokladem je, že většina (75 % a více) respondentů z řad 

učitelů praktického vyučování a odborného výcviku hodnotí svůj osobní i pracovní život 

pozitivně, resp. ti, kteří uvádějí, že jsou v soukromém životě spokojení a šťastní současně 

uvádějí, že mají rádi svou práci. Druhým výzkumným předpokladem je, že alespoň polovina 

(50 % a více) respondentů z řad učitelů a učitelek praktického vyučování a odborného 

výcviku se snaží dodržovat zásady zdravé výživy a nemá problémy s váhou.  

Výzkum dále zjišťuje, zda jmenovaní učitelé dodržují zásady psychohygieny, zdravé výživy 

a jak se cítí být ohroženi syndromem vyhoření. 

V první, teoretické části představuje tato práce základní pojmy jako je zdraví, 

psychohygiena, seznamuje s významem zdravého životního stylu, regenerace a relaxace, 

popisuje důležitost spokojenosti v osobním ale i pracovním životě, dále pak seznamuje 

s významem správného využití času a zmiňuje flow. Popisuje stres a syndrom vyhoření. 

Podle zákona o pedagogických pracovnících definuje pedagogické pracovníky a rozděluje 

je dle získávání odborné kvalifikace.  



8 
 

Praktická část, která je druhou částí této bakalářské práce, se zabývá hodnocením vlivu 

jednotlivých oblastí z osobního i pracovního života na zdraví respondentů na základě 

analýzy dat ze strukturovaného dotazníku. Obsahuje potvrzení či vyvrácení a zhodnocení 

stanovených výzkumných předpokladů a rozbor odpovědí na výzkumné otázky, které byly 

v dotazníku rozděleny na oblast osobní a rodinnou, oblast práce a vzdělání, fyzické zdraví, 

psychické zdraví, oblast zabývající se osobní zkušeností a subjektivním pocitem ohrožení 

syndromem vyhoření a oblast poslední, která se ptala na pocit pohody v současné specifické 

situaci související s koronavirovou pandemií, která trvá již více než rok.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

Základní terminologie, která přímo souvisí s tématem psychohygieny učitelů a učitelek 

praktického vyučování a odborného výcviku je obsažena v teoretické části této práce. 

Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů zdraví, psychohygiena, seznamuje 

s významem zdravého životního stylu, regenerace a relaxace, popisuje důležitost 

spokojenosti v osobním ale i pracovním životě, dále pak seznamuje s významem správného 

využití času a zmiňuje flow. Popisuje stres a syndrom vyhoření. Podle zákona 

o pedagogických pracovnících definuje pedagogické pracovníky a rozděluje je dle získávání 

odborné kvalifikace.  

 

1 O zdraví a pojmu well-being 

„Nejznámější definicí zdraví – jak se zdá – je ta, kterou publikovala světová zdravotnická 

organizace (World Health Organization). Tato definice v originálu (Constitution of WHO 

z roku 1946) říká: 

„Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease and infirmity.“ (Křivohlavý, 2001, s. 37) 

Křivohlavý dále uvádí, že „Zdraví je stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, 

tak psychicky i sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti.“ (Křivohlavý, 2001, 

s. 37)  

I lidová slovesnost se zdravím často zabývá:  

„Kdo se těší dobrému zdraví, je bohatý, ačkoli o tom neví.“ (italské přísloví) 

„Pečuj o zdraví, dokud jsi zdravý.“ (slovenské přísloví) 

„Příliš zaměstnaný člověk, který nepečuje o své zdraví, je jako mechanik, který se nestará 

o své nářadí.“ (španělské přísloví) 

Čeština má pro pojem zdraví také své známé přísloví „Čistota – půl zdraví.“.  

Dalšími známými příslovími jsou např.: „Veselá mysl půl zdraví“, „Zdraví má člověk jen 

jedno“, „Zdraví nepotřebuje lékaře.“ atd. Přísloví o zdraví najdeme snad ve všech jazycích 

i kulturách. Vlastně již nelze určit, z jakého jazyka či jaké kultury přísloví pochází, protože 

zdraví je zmiňováno téměř vždy a všude. 

https://cs.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Mechanik&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=N%C3%A1%C5%99ad%C3%AD&action=edit&redlink=1
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2 Psychohygiena a její důležitost 

Psychohygiena známá také jako duševní hygiena je pojem označující soubor pravidel, která 

při jejich dodržování vedou k duševní rovnováze člověka. 

„Duševní hygienou rozumíme systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících 

k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy.“ (Míček, 

1984, s. 9) 

„Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; 

sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace 

času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění – 

relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích.“ (Švamberk Šauerová, 

2018, s. 90) 

Nerovnováha v jakékoli oblasti může vést k nemocen nejen psychickým, ale v konečném 

důsledku i tělesným. Hovoříme pak o chorobách, které jsou způsobeny nadměrnou zátěží 

našeho organismu, tedy stresem (nedostatečnou aplikací pravidel psychohygieny v našem 

životě), ale také životním prostředím a životním stylem. Psychohygiena tedy úzce souvisí 

s celkovým zdravotním stavem. 

2.1 Psychohygiena v učitelské profesi obecně 
Psychohygienou, stresem a syndromem vyhoření v profesi učitelů se zabývá poměrně široká 

nabídka knih (nejen) na českém trhu. Uvádím alespoň několik titulů, z nichž většinu lze najít 

v seznamu zdrojů této práce: Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele, 

Učitelské vyhoření: proč vzniká a jak se proti němu bránit, Syndrom vyhoření: jak se prací 

a pomáháním druhým nezničit: pohledem kognitivně behaviorální terapie, Pedagogická 

psychologie, Moderní pedagogika, Psychologie v učitelské praxi, Rozvoj učitele a péče 

o sebe a mnoho dalších. 

Obecně je učitelství jako obor pracující s lidmi považován z pohledu stresu a syndromu 

vyhoření za jeden z nejrizikovějších. Dalšími rizikovými obory z tohoto pohledu jsou 

všechny tzv. pomáhající profese, tedy pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, ale 

můžeme sem zařadit i pracovníky za přepážkami pošt, bank nebo úřadů atp. 

Vzhledem k tomu, že učitelé mají vysokoškolské vzdělání se předpokládá, že jako vzdělaní 

lidé budou o své zdraví (jak fyzické, tak psychické) pečovat. Stejné tvrzení bychom však 
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mohli aplikovat i na lékaře. Přesto se hodně lidí z obou jmenovaných profesí někdy potýkalo 

se stresem nebo dokonce syndromem vyhoření. Z toho vyplývá, že stres a syndrom vyhoření 

nemají souvislost se vzděláním. Stejně tak se dříve za rizikovější skupinu, kterou ohrožuje 

syndrom vyhoření považovaly ženy, ale to bylo pouze zkreslením výsledů různých 

výzkumů, protože ve zdravotnictví (zdravotní sestry) a ve školství (učitelky), byly 

posuzovány z tohoto rizikového hlediska převážně ženy. 

2.2 Psychohygiena v profesi učitelů praktického vyučování a/nebo učitele 

odborného výcviku 
Že by přímo na psychohygienu, stres a syndrom vyhoření v profesi učitelů a učitelek 

praktického vyučování a/nebo odborného výcviku byla zaměřena nějaká literatura se mi 

nepodařilo dohledat. Všechny publikace, odborné výzkumy a práce se zaměřují na uvedená 

témata z pohledu učitelů všeobecně.  

Jsem však přesvědčena, že by se tímto tématem bylo vhodné zabývat s ohledem 

na skutečnost, že na učitele a učitelky praktického vyučování a odborného výcviku jsou 

kladeny větší nároky z pohledu nejen pedagogické činnosti, ale i na jejich odbornost, 

a hlavně bezpečnost práce, kterou musí sami dodržovat, a ještě na její dodržování dohlížet 

u svých žáků. 

Navíc, u učitelů a učitelek praktického vyučování a odborného výcviku, u kterých není 

ze zákona vyžadováno vzdělání vyšší než vyučení v daném oboru, maturita 

a tzv. pedagogické minimum, by se dalo předpokládat, že vzhledem k nižšímu vzdělání 

budou jmenovaní učitelé přistupovat ke svému zdraví o poznání s nižším zaujetím, než 

učitelé všeobecní.  

Právě pro výše zmíněné „nevýhody“ nižšího vzdělání, a právě proto, že učitelé a učitelky 

praktického vyučování a odborného výcviku jsou vedeni spíše tzv. selským rozumem, jsem 

přesvědčena, že tito jmenovaní jsou schopni vyhodnotit rizika své práce spíše objektivněji, 

než někteří učitelé všeobecní, a tím pádem se i lépe a praktičtěji řídit zásadami 

psychohygieny. 
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2.3 Psychohygiena a Covid-19 
Dnes jsou učitelé v souvislosti s koronavirovou pandemií zmiňováni snad ještě častěji než 

kdy dříve. Média stále řeší distanční výuku, návrat dětí do škol, podmínky učitelů, žáků 

a studentů, maturity, praktickou výuku atp. Z diskusí u článků na internetu je patrné, 

že každý, kdo chodil do školy nebo má školou povinné děti a několikrát byl přítomen 

distanční výuce svých dětí si myslí, že problematice vzdělávání rozumí. Učitelé jsou 

kritizováni za to, že pobírají plný plat, ale distanční výuka (zejména na 1. stupni) probíhá 

od jedné do tří vyučovacích hodin denně, a přitom si vůbec tito diskutéři neuvědomují, že 

učitelova práce není jen přímá pedagogická činnost a že děti by stejně nebyly schopny 

soustředění delšího, než je výše zmíněné časové rozpětí distanční výuky. Tito „odborníci 

z internetových diskusí“ osočují učitele a kladou jim za vinu, že děti nechodí do škol. 

Neuvědomují si vůbec, že právě učitelé jsou ti, kteří se museli velice rychle přizpůsobit 

novým podmínkám výuky, naučit se mnoho nových dovedností, naučit se zvládat výuku 

naprosto odlišným způsobem. 

Pro výše uvedené skutečnosti je právě v dnešní době velice důležité, aby si učitelé 

uvědomovali a praktikovali zásady psychohygieny, protože je na ně vyvíjen obrovský tlak. 

Nový způsob výuky také není ideální z pohledu zdravého životního stylu.  
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3 Životní spokojenost 

3.1 Spokojenost s osobním životem 
Soukromí je nejdůležitější součástí našich životů. Pokud žijeme v harmonickém vztahu, ale 

umíme být i jen sami se sebou, pokud máme přiměřený společenský život, dobré vztahy 

s rodinou i lidmi, se kterými se setkáváme (tedy máme sociální oporu), věnujeme se nějaké 

oblíbené činnosti, máme dostatečný pohyb a celkově se snažíme řídit zásadami zdravého 

životního stylu a umíme-li také vhodně využívat svůj čas, můžeme mluvit o opravdu dobrém 

základu pro všechny ostatní kategorie a oblasti našeho bytí. Všechny pozitivní vztahy 

a činnosti mají vliv na vnímání našeho subjektivního pocitu štěstí, duševní pohody a zdraví. 

3.2 Spokojenost s pracovním životem 
Profesní život je další důležitou součástí našeho života. Pokud vykonáváme práci, která nás 

uspokojuje a baví, pokud máme dobré vztahy s kolegy na pracovišti (v případě učitelů také 

dobré vztahy se žáky a jejich rodiči) a jsme za svou činnost i odpovídajícím způsobem 

finančně ohodnoceni, odráží se tato skutečnost (stejně tak jako u spokojenosti s osobním 

životem) i do všech ostatních oblastí našich životů, v neposlední řadě do zdraví. 
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4 Zdravý životní styl 

Zdravý životní styl je dnes velmi užívaný pojem. Po zadání hesla „zdravý životní styl“ 

do vyhledávače google.cz se zobrazí přibližný počet výsledků 17 200 000(!). Všichni tak 

nějak víme, co zdravý životní styl je, jak se jím řídit a jak podle něj žít. Ovšem i přesto 

spousta z nás jeho zásady do svého života nezařazuje a neuplatňuje je.  

Zdravý životní styl v sobě zahrnuje soubor pravidel, která bychom měli dodržovat, abychom 

upevňovali své zdraví a předcházeli nemocem. Základními pravidly jsou vyvážená strava, 

pitný režim, dostatečný pohyb, kvalitní a dostatečně dlouhý spánek, vyhýbání se stresu, 

omezení nebo absence požívání alkoholu a omezení nebo absence kouření. 

V souvislosti se zdravým životním stylem Csikszentmihalyi uvádí „Bez ohledu na to, kolik 

energie věnujeme péči o své tělo, nakonec přece jen zestárne.“ (Csikszentmihalyi, 2015, 

s. 24)  

Zde je důležité si uvědomit, že výše uvedený citát je naprosto pravdivý, ale řídí se jím bez 

pochopení hlubších souvislostí hlavně lidé, kteří už ale nedomyslí, že i staré tělo může být 

v relativně dobré kondici, a že zdravý životní styl může velice pozitivně ovlivnit kvalitu 

života ve stáří, o čemž se zmiňuje i Vágnerová „Stáří je pozdním obdobím života, a tak není 

divu, že se v něm projeví i způsob prožití všech minulých fází (ovlivněných např. životním 

stylem, výživou, zatěžováním jednotlivých funkcí).“ (Vágnerová, 2000, s. 448) 

4.1 Váhové poměry populace v ČR a zdravá výživa v českých školách 
Podle dostupných informací aktuálně trpí nadváhou nebo dokonce obezitou v České 

republice více než polovina populace. To dokládá i obrázek níže, který zobrazuje rozložení 

populace v ČR v procentech do jednotlivých váhových kategorií. V roce 2014 bylo 1,3 % 

populace s podváhou, 43,3 % bylo v kategorii zdravá váha, 55,4 % mělo nadváhu a 36,7 % 

tzv. preobezitu a obezitou trpělo 18,7 % populace.  

Článek Evropská mapa obezity na webových stránkách Evropa v datech uvádí, že 

„Ve vztahu obezity a vzdělání lze vysledovat tři zásadní trendy, které však mají jedno 

společné. Až na několik výjimek, jako je Island a Lotyšsko, lze totiž tvrdit, že čím vyšší mají 

jednotlivci dosažené vzdělání, tím menší je pravděpodobnost, že budou trpět nadváhou 

či obezitou. V západní Evropě, Řecku, Itálii a Finsku obecně platí, 

že s rostoucím vzděláním klesá nadváha.“ (Evropa v datech, 2019) 
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dalších metabolických procesů. Dospělý člověk by měl spát přibližně 6-8 hodin denně. 

Až u 40 % dospělých se vyskytují spánkové obtíže. Přibližně u 10 % z tohoto počtu se jedná 

o potíže trvalé. Poruchy spánku lze rozdělit na: nespavost, nadměrnou spavost (především 

narkolepsie), poruchy spánku způsobené tzv. jet lag syndromem – cestování přes časová 

pásma, směnný provoz, parasomnie (náměsíčnost, noční můry, noční pomočování, spánkové 

halucinace), poruchy s pohyby ve spánku (např. syndrom neklidných nohou, bruxizmus – 

skřípaní zuby), další (odlišná délka spánku, chrápání, mluvení ze spánku)“ (IKEM1, 2011) 

Bylo vypozorováno a z pozorování vyvozeno mnoho doporučení a pravidel pro podporu 

zdravého spánku. Jako příklad zde uvádím 13 pravidel doporučených Institutem klinické 

a experimentální medicíny: 

„1. Každý den uléhejte i vstávejte pravidelně, ve stejnou denní dobu, a to i o víkendech (bez 

ohledu na trvání nočního spánku). 

2. Nespěte během dne, výjimkou může být pouze krátký odpolední spánek na max. 30–45 min. 

3. Před spaním nepijte alkohol. Alkohol sice krátkodobě působí uvolnění organismu 

a ospalost, pomůže tedy s usínáním, ale často způsobuje předčasné ranní probouzení 

a únavu během dne (spánek navozený alkoholem je nekvalitní, neosvěžující!!!). 

4. Nekuřte před spaním ani při nočním probuzení. Nikotin také stimuluje. 

5. Nepijte kávu, černý či zelený čaj, kolu ani kakao 4-6 hodin před ulehnutím. Citlivější 

jedinci by se měli vyvarovat konzumaci těchto nápojů během celého dne (i ráno). Kofein 

působí stimulačně a ruší spánek. 

6. Vyvarujte se konzumaci těžkých jídel 4 hodiny před ulehnutím. Ale pozor na probouzení 

z hladu – před spaním lze lehce pojíst ovoce, či popíjet mléko např. s medem.  

7. Snažte se o přiměřenou pohybovou aktivitu během dne, pokuste se unavit (např. procházka 

po večeři), ale vyvarujte se náročné fyzické aktivity těsně před ulehnutím. Zůstaňte v klidu 

alespoň 3 hodiny před spaním. 

                                                 
1 „Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické 
a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Už více než 45 let se zaměřuje na léčbu kardiovaskulárních 
chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky. 
IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik a 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří. Z celkového počtu 
1700 pracovníků je více než 300 lékařů a 600 všeobecných sester. Celkem je k dispozici 315 lůžek, z nichž 
111 se nachází na jednotkách intenzivní péče.“ (IKEM, 2021) 
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8. Z ložnice odstraňte veškeré rušící předměty či alergeny (eliminujete tak alergii na roztoče, 

peří, prach, pokojové rostliny aj.), ke spaní používejte pohodlnou postel a lůžkoviny. 

9. Pro spaní si zajistěte dobře vyvětranou místnost, optimální teploty (18-20°C), ticho a tmu. 

10. Postel využívejte výhradně ke spánku nebo sexuální aktivitě. V posteli byste neměli 

sledovat televizi, jíst, číst, přemýšlet nad problémy apod. 

11. Do postele uléhejte pouze při pocitu ospalosti. Při neschopnosti usnout do 30 min, 

opusťte lůžko a věnujte se nějaké příjemné, monotónní činnosti (čtení, poslech relaxační 

hudby, sprcha apod.). 

12. Neuléhejte ve stresu, rozrušení, znepokojení (sledování hororu, náročná četba). Snažte 

se potlačit negativní myšlenky narušující zejména usínání a spánek. Najděte si během dne 

chvilku, při které budete přemýšlet nad problémy, které se Vám obvykle vybavují před 

usnutím (tzv. worry time). 

13. Snažte se vystavit expozici jasného světla ihned po probuzení (nežádoucí je tma navozená 

žaluziemi, závěsy).“ (IKEM, 2011) 

Dodržování všech uvedených pravidel pro zdravý spánek současně je pro mnoho lidí 

nerealizovatelné. Je však důležité pokusit se dodržovat alespoň některá z doporučení 

a vypozorovat, které závadné chování spánek výrazně narušuje a toto chování pokud možno 

vyloučit.   

4.4 Závislosti obecně 
Psychologický slovník závislost definuje jako „stav chronické nebo periodické otravy 

opakovaným použitím přirozené nebo syntetické drogy, která poškozuje postiženého 

i společnost … u závislosti jde o zvláštní patologický vztah mezi organizmem a látkou 

(drogou), vznikající opakovaným užitím látky, která posléze vede k periodicky se opakující 

intoxikaci spojené se silnou touhou až nutkáním opakovaně látku užívat…“ (Hartl, 2009) 

Závislost ovšem nemusí být pouze na látce (např. nikotinu nebo alkoholu), ale může být 

i na jakékoli aktivitě, např. gamblerství (závislost na hazardu), netolismus (závislost 

na tzv. virtuálních drogách, tedy třeba na sociálních sítích, počítačových hrách, internetu, 

televizi atp.) nebo třeba workoholismus (závislost na práci) a další. 
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4.5 Stres  
Se stresem v nějaké z jeho podob se setkal každý člověk. Stres můžeme rozdělit na pozitivní, 

akutní a chronický. Pozitivní stres pomáhá k lepším výkonům nebo ke zvládání situací, které 

mozek vyhodnotí jako nebezpečné. S akutním stresem se setkáváme v každodenním životě 

a můžeme si jej představit jako stres, který poměrně rychle odezní (např. při jednorázovém 

konfliktu s partnerem, kolegou nebo dětmi, nebo z toho, že nestihneme na schůzku dorazit 

včas, případně, že se blíží nějaký termín atp.). Z pohledu zdraví je nejhorším stresem stres 

chronický, který bývá dlouhodobý (např. dlouhodobé problémy v zaměstnání nebo 

v partnerském soužití, nepříznivá finanční situace atd.). Chronický stres také vede 

k problémům se spánkem, se zažíváním a může vést i k závislostem, kdy člověku dočasně 

pomůže nějaká droga, ale neuvědomí si, že její opakované a pravidelné užívání vede spíše 

k prohloubení stresu. Kniha Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým nezničit: 

pohledem kognitivně behaviorální terapie ke stresu uvádí, že „Stres je někdy definován jako 

stav zatížení organismu, ke kterému dochází vlivem různých stresorů. Stresory spouštějí 

stresovou reakci, která organismus přivádí do stavu pohotovosti a připravenosti k „boji“, 

nebo „útěku“. Pokud tato řešení nejsou úspěšná, dostává se organismus do stavu útlumu 

a rezignace (deprese). … Dnešní stresory mají spíše charakter psychologického ohrožení, 

na které ovšem organismus reaguje stejným způsobem jako na hrozbu fyzickou. Odbourání 

nahromaděné energie a stresových hormonů pomocí boje, nebo útěku, tedy pohybem, není 

často možné. Při častém prožívání stresu dochází k dlouhodobému přetěžování organismu. 

U zranitelných jedinců pak k rozvoji psychických, psychosomatických a jiných civilizačních 

chorob.“ (Pešek, 2016. s. 12)  

Prožívání stresu je velice individuální a záleží na míře odolnosti jednotlivce.  

4.5.1 Druhy stresu a stresory 

Eustres je tzv. dobrý stres, který prožíváme převážně při pozitivních situacích (svatba, 

narození dítěte, úspěch v práci, dosažení stanoveného cíle atp.). 

Distres je tzv. špatný stres, který prožíváme převážně v souvislosti s negativními událostmi, 

které nemůžeme plně ovlivnit (rozchod s partnerem, úmrtí v rodině, výpověď z práce atp.) 

Stresory jsou všechny podněty, které nutí živý organismus k nějaké reakci. V souvislosti se 

stresem jako duševním stavem lze stresory definovat a rozdělit. „Stresory se někdy 
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zjednodušeně dělí na fyzické, psychické a sociální. Mezi fyzické patří např. hluk, chlad nebo 

přemíra vizuálních podnětů. Mezi psychické stresory náleží např. časová tíseň, mnoho změn 

v krátké době, emočně velmi nepříjemné myšlenky, představy nebo vzpomínky. Do sociálních 

stresorů, které se zpravidla intenzivně promítají do psychického prožívání a měli bychom je 

přesněji nazvat psychosociální stresory, řadíme např. konflikty s lidmi, odmítnutí druhou 

osobou nebo ztrátu blízké osoby. Zjednodušeně můžeme říci, že v nás spouštějí stresovou 

reakci a nepříjemné prožívání všech událostí, které mohou ohrozit naše zdraví, emoční 

stabilitu, výkon, kontrolu nad životem, sociální postavení, ekonomickou situaci nebo 

významné mezilidské vztahy.“ (Pešek, 2016, s. 13) 

4.6 Syndrom vyhoření 
„Od 70. let 20. století se psychologové a lékaři zabývají stavy celkového vyčerpání, které se 

nazývají syndrom vyhoření. Někdy se používají výrazy jako syndrom vypálení či vyhaslosti. 

Často se uvádí výraz syndrom burnout. Anglické slovo „to burn“ znamená „hořet“ 

a v přeneseném významu „být pro něco zapálený“. Slovo „burn out“ znamená „dohořet“, 

„vyhasnout“. Pojem „syndrom burnout“ poprvé použil Herbert J. Freudenberger. 

Během několika desetiletí se objevily různé definice syndromu vyhoření, které se shodují 

na tom, že se jedná především o psychický stav charakterizovaný vyčerpáním a snížením 

pracovní výkonnosti v důsledku dlouhodobého a intenzivního stresu, a vyskytuje se hlavně 

u osob, jež pracují s lidmi.“ (Pešek, 2016, s. 16)   

I. Smetáčková v knize Učitelské vyhoření: proč vzniká a jak se proti němu bránit 

ve slovníčku uvádí tuto definici „Syndrom vyhoření = stav dlouhodobé psychické nepohody, 

která vzniká v důsledku zvýšeného chronického stresu a projevuje se tělesnými, kognitivními 

a emočními problémy.“ (Smetáčková, 2020, s. 243) 

Syndrom vyhoření nebyl dlouho klasifikován jako nemoc. Nyní má podle Mezinárodní 

klasifikace nemocí dokonce dvě diagnózy s označením Z 73 - Problémy spojené s obtížemi 

při vedení života a Z 73-0 Vyhasnutí - vyhoření. 

4.7 Regenerace a relaxace jako součást zdravého životního stylu 
Regenerací označujeme obnovu nebo opravu. Z toho vyplývá, že je třeba obnovit nebo 

opravit něco, co se poškodilo.  
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Relaxací můžeme označit nějakou formu odpočinku. Relaxace přispívá k regeneraci 

a podporuje její průběh. 

„O regeneraci mluvíme v souvislosti s regulačními procesy, látkovými, imunitními, 

hormonálními, centrálními a dalšími, které uvádějí organismus do původního stavu 

rovnováhy. Možná je v této souvislosti lepší hovořit o zotavení organismu. Procesy zotavení 

hodně závisí na naší psychické a fyzické zdatnosti. Čím větší je, tím lépe se regenerujeme, 

tedy zotavujeme. A velkým pomocníkem regenerace je relaxace – schopnost uvolnit veškeré 

svalové a psychické napětí, odpoutat se, zklidnit. Relaxace procesy zotavení urychluje. 

Každé vychýlení organismu vlivem stresové zátěže pak vyžaduje adekvátní regenerační 

proces.“ (Kolář, 2018, s. 203) 

4.8 Využití času z pohledu zdravého životního stylu 
„Čas je napočítaný pohyb ve vztahu k před a po.“ (Aristotéles)  

Čas je základní fyzikální veličinou. Všichni máme během jednoho dne stejné množství času, 

tedy 24 hodin nebo 1 440 minut nebo 86 400 vteřin. Každý z nás čas během dne ovšem 

využívá a vnímá jinak. Někomu se čas „vleče“, jiného „tlačí“ a někoho dokonce „honí“. Čas 

tedy logicky může být i zdrojem stresu (tzv. stresorem). 

Opět se zde vrátím k dětství. Vnímání času dětmi je odlišné od vnímání času dospělými. Čas 

dětem utíká jinak (rozhodně pomaleji) než nám dospělým. Děti se umí i nudit, což většina 

dospělých (vzhledem k množství všech úkolů, které musí zvládnout) nechápe. 

Na nás, jako na dospělé, jsou kladeny vysoké nároky v podobě péče o rodinu, zaměstnání 

(kam musíme docházet, svůj čas tam trávit a odpovědně plnit své pracovní povinnosti), prací 

v domácnosti, vyřizování různých záležitostí a mnoho dalších povinností, jejichž splnění se 

od nás očekává. Je důležité čas věnovat i sobě a svým zálibám. Důležité je, umět si svůj čas 

správně rozvrhnout a naplánovat.   

4.9 Co je flow a jak souvisí se zdravím 
Flow nebo také plynutí, bych zjednodušeně popsala jako stav zaujetí určitou činností natolik, 

že jsme do činnosti naprosto ponořeni, vykonávání této činnosti nás činí šťastnými a mění 

naše vnímání času, resp. čas přestáváme vnímat. Flow definoval maďarský 

psycholog Mihaly Csikszentmihalyi. 

https://wikisofia.cz/w/index.php?title=Mihaly_Csikszentmihalyi&action=edit&redlink=1
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Ideální by bylo, pokud bychom tento prožitek zažívali u každé z našich činností. To ovšem 

v reálném životě není možné, proto se osobně snažím řídit heslem, že cokoli dělám, dělám 

ráda, protože bych to musela dělat i kdybych ráda nebyla. 

Prožívání flow při každé naší činnosti není možné z toho důvodu, že závisí na míře obtížnosti 

provádění dané činnosti a současně na našich schopnostech, znalostech, zkušenostech 

i nadšení. Z uvedeného vyplývá, že je-li cesta ke splnění úkolu příliš lehká, tato činnost nás 

nemusí bavit a naopak, je-li činnost příliš těžká a současně nemáme dovednosti, s největší 

pravděpodobností nás splnění takového úkolu bude stresovat a nebude přinášet žádné 

potěšení. 

Pokud jsme při konání jakýchkoli činností spokojeni, pozitivně se to odráží na našem 

psychickém i fyzickém zdraví. 

 

 
Obrázek 3: Fenomén Flow 

Zdroj: https://1url.cz/UKuUh, Procházková, 2017 
  

https://1url.cz/UKuUh
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5 Pedagogický pracovník 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v §2 

definuje, že „Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou 

výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou 

činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na 

základě zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je 

zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, 

nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy 

v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je 

též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních 

služeb.“ 

5.1 Učitel 
Učitel vykonává přímou pedagogickou činnost. 

Zákon č. 563/2004 Sb. dle získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 

rozděluje učitele na učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, učitele 

druhého stupně základní školy, učitele přípravné třídy základní školy, učitele přípravného 

stupně základní školy speciální, učitele střední školy, učitele uměleckých odborných 

předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři, učitele vyšší odborné 

školy, učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, pedagogy v zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, učitele náboženství a učitele odborného 

výcviku v zařízení sociálních služeb. 

5.1.1 Učitel praktického vyučování 

Učitel praktického vyučování je učitelem střední školy (viz §9 zákona č. 563/2004 Sb.). 

Odst. 3 přímo uvádí, že „Učitel praktického vyučování získává odbornou kvalifikaci  

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

studijního oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování, a 

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo 

druhého stupně základní školy, 
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2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

3. studiem pedagogiky, 

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu 

vyšší odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru praktického vyučování, a 

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo 

druhého stupně základní školy, 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

3. studiem pedagogiky, nebo 

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo 

druhého stupně základní školy, 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

3. studiem pedagogiky.“ 

5.1.2 Učitel praktického vyučování zdravotnických oborů 

Učitel praktického vyučování zdravotnických oborů je učitelem střední školy (viz §9 zákona 

č. 563/2004 Sb.). Odst. 4 uvádí, že „Učitel praktického vyučování zdravotnických oborů 

vzdělání musí mít také způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu v oboru, který vyučuje.“ 

5.1.3 Učitel odborného výcviku 

Učitel odborného výcviku je učitelem střední školy (viz §9 zákona č. 563/2004 Sb.). 

Odst. 5 říká, že „Učitel odborného výcviku získává odbornou kvalifikaci 

a) podle odstavce 3, nebo 

b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 
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1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo 

druhého stupně základní školy, 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

3. studiem pedagogiky.“ 

5.1.4 Učitel odborného výcviku zdravotnických oborů 

Učitel odborného výcviku zdravotnických oborů je učitelem střední školy (viz §9 zákona 

č.  563/2004 Sb.). Odst. 6 říká, že „Učitel odborného výcviku zdravotnických oborů vzdělání 

získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle odstavců 3 a 4.“ 

5.1.5 Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb 

Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb je učitelem střední školy (viz §9 

zákona č. 563/2004 Sb.). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, v §15 přímo definuje, že „Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních 

služeb získává odbornou kvalifikaci jako učitel odborného výcviku podle § 9 odst. 5 

a současně absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu zaměřeného na speciální 

pedagogiku a uskutečňovaného zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.“ 

5.2 Vyučovací hodina 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v §26 definuje, že „Vyučovací hodina v základním, základním 

uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina 

odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 

60 minut. Rámcový nebo akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných 

případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.“ 

5.2.1 Vyučovací hodina praktického vyučování 

Praktické vyučování, tedy tzv. praxe probíhají převážně na středních školách v rámci oborů 

zakončených maturitní zkouškou. Vyučovací hodina praktického vyučování trvá 45 minut, 

bývá tzv. bloková (např. tři po sobě jdoucí vyučovací hodiny) a probíhá v rámci klasického 
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rozvrhu vč. teoretických a odborných předmětů v každém týdnu výuky s výjimkou ročníků 

zpravidla 2. nebo 3., kdy je do rozvrhu v rámci ŠVP zařazena praxe mimoškolní (např. 

ve firmách). 

5.2.2 Vyučovací hodina odborného výcviku 

Odborný výcvik, tedy tzv. praxe probíhá na středních školách v rámci oborů zakončených 

výučním listem nebo maturitním vysvědčením. Vyučovací hodina praktického vyučování 

trvá 60 minut a probíhá převážně v týdenních turnusech střídaných s výukou teoretických 

a odborných předmětů. Dle ročníků je zařazováno 6, resp. 7 hodin denně. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se zabývám analýzou odpovědí respondentů na jednotlivé otázky z různých 

oblastí, které souvisí s psychohygienou i s životním stylem jednotlivých učitelů a učitelek 

praktického vyučování a odborného výcviku. 

 

1 Metodologie 

1.1 Cíl a výzkumné předpoklady 
Výzkumným cílem této bakalářské práce je zhodnotit povědomí respondentů z řad učitelů 

a učitelek praktického vyučování a odborného výcviku o psychohygieně a zda její zásady 

dodržují v praxi a dále, jak se cítí být ohroženi tito pedagogové syndromem vyhoření.  

Prvním výzkumným předpokladem je, že většina (75 % a více) respondentů z řad učitelů 

praktického vyučování a odborného výcviku hodnotí svůj osobní i pracovní život pozitivně, 

resp. ti, kteří uvádějí, že jsou v soukromém životě spokojení a šťastní současně uvádějí, že 

mají rádi svou práci. Druhým výzkumným předpokladem je, že alespoň polovina (50 % 

a více) respondentů uvedeného typu učitelů a učitelek se snaží dodržovat zásady zdravé 

výživy a nemá problémy s váhou.  

Výzkum zjišťuje, zda jmenovaní učitelé dodržují zásady psychohygieny, zdravé výživy a jak 

se cítí být ohroženi syndromem vyhoření. 

VP č. 1 „Většina (75 % a více) respondentů z řad učitelů praktického vyučování a odborného 

výcviku hodnotí svůj osobní i pracovní život pozitivně, resp. ti, kteří uvádějí, že jsou 

v soukromém životě spokojení a šťastní současně uvádějí, že mají rádi svou práci. 

VP č. 2 „Alespoň polovina (50 % a více) respondentů uvedeného typu učitelů a učitelek se 

snaží dodržovat zásady zdravé výživy a nemá problémy s váhou.“ 

1.2 Výzkumný vzorek 
Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 43 učitelů a učitelek praktického vyučování 

a odborného výcviku bez ohledu na zaměření střední školy v různých krajích. Dvacet čtyři 

mužů a devatenáct žen ve věkovém rozpětí dvacet až šedesát pět let. Respondenti odpovídali 

na otázky z dotazníku najednou a dotazník přijímal odpovědi v rozmezí jednoho týdne 

na konci měsíce března roku 2021. 
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1.3 Výzkumná metoda 
Pro výzkumné šetření byla zvolena metoda strukturovaného dotazníku, kdy otázky 

v dotazníku byl rozděleny na oblasti zaměřené na osobní a rodinnou situaci, práci a vzdělání, 

fyzické zdraví, psychické zdraví, syndrom vyhoření a poslední otázkou byl momentální 

subjektivní pocit respondentů ze současné situace, která souvisí s tzv. koronavirovou 

pandemií trvající již rok, a jež se pedagogů přímo dotýká vzhledem k naprosto ojedinělé 

situaci s uzavřením škol a s distanční výukou.   Dotazník je přiložen jako jedna z příloh této 

práce. 
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2 Dotazníkové šetření 

Výzkum proběhl prostřednictvím dotazníkového šetření formou strukturovaného dotazníku. 

Dotazník byl sestaven autorkou práce.  

Při jeho tvoření jsem si představila všechny možné aspekty, které mohou mít vliv na fyzické 

i psychické zdraví člověka. Zahrnula jsem do něj tedy otázky z osobního i pracovního života, 

pokusila jsem se sestavit otázky vhodné pro zodpovězení a posouzení úrovně fyzického 

i psychického zdraví. Neopomenula jsem se zeptat na potřebu sebevzdělávání, využití 

a trávení volného času, zařadila jsem otázky k pohybu a závislostem, ke spánku, a také jsem 

zmínila syndrom vyhoření a otázku v posledním roce aktuální, tedy Covid-19. 

V úvodu dotazníku jsem se respondentů ptala na základní otázky z oblasti osobní a rodinné, 

tedy na jejich pohlaví a věk, dále na rodinu, rodinné vztahy, péči o děti nebo jiné blízké 

osoby, na sociální vztahy a první část dotazníku jsem zakončila otázkou na subjektivní pocit 

štěstí v životě jednotlivých respondentů. 

Další část dotazníku se zabývala oblastmi pracovního života, vzdělání a vztahy na pracovišti. 

Respondenti odpovídali na otázky, které se týkaly jejich pracovního zařazení, délky praxe 

a velikosti úvazku. Další otázky směřovaly ke vzdělání a vzdělávání. Dále se dotazník ptal 

na vztahy se žáky, s kolegy i s nadřízenými. V závěru této části jsem požádala respondenty, 

aby zhodnotili svou spokojenost s finančním ohodnocením a uvedli svůj pocit spokojenosti 

v současném zaměstnání. 

Následující dvě části dotazníku se zaměřily na fyzické a psychické zdraví. Respondenti tedy 

měli zhodnotit, zda se cítí zdrávi, jestli jsou pod dohledem lékaře, jestli užívají nějaké léky 

a jak často bývají nemocní. Do těchto částí dotazníku jsem zařadila i otázky zaměřující 

se na sport a pohyb, stravu, tělesnou hmotnost, závislosti, spánek a otázky na využití volného 

času. Také jsem se ptala na dárcovství krve a dobrovolnictví. 

Poslední část dotazníku byla zaměřena na syndrom vyhoření, resp. na osobní zkušenosti 

respondentů se syndrom vyhoření a jak se jím sami cítí být ohroženi. Poslední otázka 

dotazníku zjišťovala, zda se nějak změnil pocit pohody respondentů v souvislosti 

s koronavirovou pandemií. 
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Bezpříspěvkové dárcovství krve 
Respondenti 

celkem Muži  Ženy 

počet % počet % počet % 
Ano, jsem bezpříspěvkový dárce 
krve a/nebo jejích složek 1 2,3 % 1 2,3 % 0 0,0 % 

Ano, jsem bezpříspěvkový dárce 
krve (bez krevních složek) 1 2,3 % 0 0,0 % 1 2,3 % 

Ne, ale dříve jsem byl/a dárce krve 
a/nebo jejích složek (nyní nemohu ze 
zdravotních důvodů) 

7 16,3 % 6 13,9 % 1 2,3 % 

Ne, ale dříve jsem byl/a dárce krve 
a/nebo jejích složek (ani nevím, proč 
jsem přestal/a) 

3 7,0 % 2 4,7 % 1 2,3 % 

Ne, ale uvažoval/a jsem o tom, že 
začnu 6 14,0 % 3 7,0 % 3 7,0 % 

Ne a ani neuvažuji o tom, že začnu 25 58,1 % 12 27,9 % 13 30,2 % 
Součet v % 100 % 56 % 44 % 

Součet  43 24 19 
Tabulka 1: Bezpříspěvkové dárcovství 

Zdroj: autorka práce, 2021 (vlastní výzkum) 
 
 
 
Tělesná hmotnost a spokojenost s váhou 

Téměř 40 % respondentů (17) považuje svou váhu za normální. Z uvedeného počtu svou 

váhu udává jako normální 9 žen a 8 mužů, přičemž více než polovina (5) žen je se svou 

váhou přitom nespokojena a současně 4 z nich uvádí, že pravidelně sportují a mají i další 

pohybovou aktivitu. Všichni muži (8) uvedli, že jsou spokojeni.  

Respondentů, kteří tvrdí, že mají nadváhu je 20 (7 žen a 13 mužů). 4 ze 7 mužů s nadváhou 

jsou se svou hmotností spokojeni, a všech 13 žen je nespokojeno. 

Podváhu udává 1 respondent (žena) a cítí se se svou váhou nespokojen, a obézní se cítí být 

5 respondentů (3 muži ve věku 59, 60 a 61 let a 2 ženy ve věku 26 let) a ani jeden z nich 

není se svou hmotností spokojen. 
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Kouření 

U otázky kouření jsou data pro přehlednost uvedena v tabulce níže. Proti běžně zažitým 

stereotypům, kdy je za pravdivé považováno tvrzení, že mezi kuřáky je více žen než mužů, 

toto šetření ukazuje, že mužů pravidelných kuřáku je mezi učiteli stejně, jako žen 

pravidelných kuřaček. Příležitostných kuřáků je zde nepatrně více z řad mužů 

a za nekuřáky se zde označuje více mužů než žen. Nikdo z dotazovaných se neoznačil jako 

„jiný“ kuřák (např. uživatel marihuany či dokonce jiných návykových látek), což se 

u pedagogů považuje právem (!) za naprosto samozřejmé. 

Kouření 
Respondenti 

celkem Muži  Ženy 

počet % počet % počet % 
Jsem kuřák (pravidelně/denně 
kouřím cigarety nebo jejich 
ekvivalent v podobě doutníků, 
dýmky) 

8 18,6 % 4 9,3 % 4 9,3 % 

Jsem příležitostný kuřák (např. 1x 
týdně u nedělní kávy, občas při 
nějaké oslavě atp.) 

3 7,0 % 2 4,7 % 1 2,3 % 

Jsem kuřák, snažím se však s 
kouřením přestat, ale nedaří se mi to 1 2,3 % 0 0,0 % 1 2,3 % 

Kouřím elektronické (a/nebo 
podobné) cigarety 2 4,7 % 1 2,3 % 1 2,3 % 

Jsem odnaučený kuřák 7 16,3 % 4 9,3 % 3 6,9 % 
Jsem nekuřák 22 51,2 % 13 30,2 % 9 20,9 % 
Jiné: 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Součet v % 100 % 56 % 44 % 
Součet  43 24 19 

Tabulka 2: Kouření 

Zdroj: autorka práce, 2021 (vlastní výzkum) 
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Pocity po probuzení                
(možnost více odpovědí) 

Respondenti 
celkem Muži  Ženy 

počet % počet % počet % 
Budím se nevyspalý/á a unavený/á 1 2,3 % 0 0,0 % 1 2,3 % 
Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s 
bolestmi 4 9,3 % 3 7,0 % 1 2,3 % 

Budím se odpočatý/á a svěží 12 28,0 % 7 16,3 % 5 11,7 % 
Budím se s dobrou náladou 7 16,4 % 5 11,7 % 2 4,7 % 
Budím se se špatnou náladou 1 2,3 % 1 2,3 % 0 0,0 % 
Jiné:             

Tak 50% na 50% 1 2,3 % 0 0,0 % 1 2,3 % 
Vyspala ale obcas unavena 1 2,3 % 0 0,0 % 1 2,3 % 
Dneska by to šlo 1 2,3 % 1 2,3 % 0 0,0 % 
Jak kdy 1 2,3 % 1 2,3 % 0 0,0 % 

Kombinace odpovědí č. 1         
Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s 
bolestmi 

2 4,7 % 2 4,7 % 0 0,0 % Budím se odpočatý/á a svěží 
Budím se s dobrou náladou 

Kombinace odpovědí č. 2         
Budím se odpočatý/á a svěží 

2 4,7 % 0 0,0 % 2 4,7 % Budím se s dobrou náladou 
Budím se se špatnou náladou 

Kombinace odpovědí č. 3         
Budím se nevyspalý/á a unavený/á 

1 2,3 % 0 0,0 % 1 2,3 % Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s 
bolestmi 

Kombinace odpovědí č. 4         
Budím se nevyspalý/á a unavený/á 

1 2,3 % 0 0,0 % 1 2,3 % Budím se s dobrou náladou 
Kombinace odpovědí č. 5         

Budím se odpočatý/á a svěží 
8 18,6 % 4 9,3 % 4 9,3 % Budím se s dobrou náladou 

Součet v % 100 % 56 % 44 % 
Součet  43 24 19 

Tabulka 5: Probuzení (možnost více odpovědí) 

Zdroj: autorka práce, 2021 (vlastní výzkum) 
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Syndrom vyhoření 
Respondenti 

celkem Muži  Ženy 

počet % počet % počet % 
Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a 
jsem jej (více než 1x) 2 4,7 % 2 4,65 % 0 0,0 % 

Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a 
jsem jej (více než 1x) a stalo se to i 
mému 
blízkému/kolegovi/příteli/známému 

1 2,3 % 0 0,0 % 1 2,3 % 

Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a 
jsem jej jednou 3 7,0 % 2 4,65 % 1 2,3 % 

Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a 
jsem jej jednou a stalo se to i mému 
blízkému/kolegovi/příteli/známému 

6 14,0 % 4 9,3 % 2 4,65 % 

Osobně jsem se s ním nesetkal/a, 
neprožil/a jsem jej, ale stalo se to 
mému blízkému 

6 14,0 % 5 11,7 % 1 2,3 % 

Osobně jsem se s ním nesetkal/a, 
neprožil/a jsem jej, ale stalo se to 
mému kolegovi/příteli/známému 

9 20,9 % 3 7,0 % 6 13,9 % 

Osobně jsem se s ním nesetkal/a, 
neprožil/a jsem jej, ale mnoho jsem o 
syndromu vyhoření slyšela a/nebo četla 

4 9,3 % 2 4,65 % 2 4,65 % 

Osobně jsem se s ním nesetkal/a, 
neprožil/a jsem jej, ale něco jsem o 
syndromu vyhoření slyšela a/nebo četla 

9 20,9 % 3 7,0 % 6 13,9 % 

Nikdy jsem o syndromu vyhoření 
neslyšela 3 7,0 % 3 7,0 % 0 0,0 % 

Součet v % 100 % 56 % 44 % 
Součet  43 24 19 

Tabulka 6: Syndrom vyhoření 

Zdroj: autorka práce, 2021 (vlastní výzkum) 
 
 
 
Subjektivní pocit ohrožení syndromem vyhoření 

Pocit „Cítím se syndromem vyhoření v současnosti ohrožen/a“ byl rozložen na 

desetibodovou škálu, přičemž „1“ znamená  „Ano, cítím se silně ohrožen/a“ a „10“ 

zastupuje význam  „Ne, vůbec se necítím ohrožen/a“. Subjektivní pocit ohrožení syndromem 
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4 Shrnutí výzkumných předpokladů a diskuse k vybraným výsledkům 

dotazníkového šetření 

Prvním výzkumným předpokladem bylo, že většina (75 % a více) respondentů z řad učitelů 

praktického vyučování a odborného výcviku hodnotí svůj osobní i pracovní život pozitivně, 

resp. ti, kteří uvádějí, že jsou v soukromém životě spokojení a šťastní současně uvádějí, že 

mají rádi svou práci.  

Na základě výsledků dotazníkového šetření mohu potvrdit, že se první výzkumný 

předpoklad potvrdil, protože plných čtyřicet dva dotazovaných, tedy téměř 98 % 

respondentů uvedlo, že se cítí ve svém soukromém životě spokojení a šťastní a současně 

také všichni uvedli, že mají rádi svou práci. 

Druhým výzkumným předpokladem bylo, že alespoň polovina (50 % a více) respondentů 

uvedeného typu učitelů a učitelek se snaží dodržovat zásady zdravé výživy a nemá problémy 

s váhou.  

Druhý výzkumný předpoklad se na základě analýzy dat z odpovědí na otázky v dotazníku 

(oproti prvnímu výzkumnému předpokladu) nepotvrdil. Téměř 63 % respondentů se sice 

snaží (bez ohledu na to, zda se jim to daří či nikoli) dodržovat zásady zdravé výživy, ale 

pouze necelých 21 % z celkového počtu respondentů současně označilo svou váhu jako 

normální. 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že muži-učitelé praktického vyučování a odborného 

výcviku jsou zastoupeni podílem 55,8 % a ženy-učitelky praktického vyučování a odborného 

výcviku podílem 44,2 %. Je však patrné, že učitelství praktického vyučování a odborného 

výcviku je specifický obor a výsledky tedy úplně nekorespondují s daty uvedenými na 

stránkách MŠMT, kde se uvádí sice podobný, ale opačný poměr zastoupení mužů a žen 

v letech 2011 až 2020 mezi středoškolskými učiteli. Z uvedeného vzorku dále vyplývá, že 

mezi dotazovanými učiteli praktického vyučování a odborného výcviku patří do nižších 

věkových kategorií ženy, zatímco muži patří spíše do věkových kategorií vyšších. I zde 

jsou výsledky z dotazníkového šetření, oproti výsledkům za rok 2020 ze stránek MŠMT, 

opačné. (MŠMT, 2021) 
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Rozhodně šťastných se cítí 37,2 % respondentů a 60,5 % uvádí, že jsou spokojení a šťastní, 

ale občas by to mohlo být lepší (celkově spokojených a šťastných je tedy podle výzkumu 

97,7 %). Zajímavé je porovnání výsledků pocitu spokojenosti a štěstí v soukromém životě 

respondentů s výsledky výzkumu Naděždy Čadové ze Sociologického ústavu AV ČR, která 

uvádí: „…hodnocení…spokojenosti s osobním životem představovaným různými zálibami 

a koníčky či prostě časem pro sebe (průměr 2,39; celkový podíl spokojených 84 % 

a naprosto spokojených 12 %)…“ (Čadová, 2018) Rozdíly jsou pravděpodobně dány 

skutečností, že ve výzkumu Mgr. Čadové byla spokojenost vztahována k využití volného 

času dotázaných, a v tomto dotazníkovém šetření byla tato otázka položena ve vztahu 

k rodině a přátelům, tedy se dá předpokládat spokojenost mnohem vyšší. 

Porovnáním výsledků tělesné hmotnosti respondentů tohoto dotazníkového šetření (podváha 

2,3 %, normální váha 17 %, nadváha 46,5 %, obezita 11,7 %) s výsledky zkoumání z roku 

2014, kdy bylo v ČR 1,3 % populace s podváhou, 43,3 % bylo v kategorii zdravá váha, 

55,4 % mělo nadváhu a 36,7 % tzv. preobezitu a obezitou trpělo 18,7 % populace (Eurostat, 

2014) lze pozorovat, že výsledky jsou také rozdílné. Zde můžeme dospět k závěru, že 

přibližné výsledky jsou pouze u nadváhy, ale u ostatních kategorií se zásadně liší, což může 

být způsobeno rozdílností věků respondentů, kdy tohoto dotazníkového šetření se zúčastnili 

pouze lidé v produktivním věku (bez dětí a seniorů – až na výjimky) a výzkum Eurostatu se 

týkal celé populace. Roli zde může hrát i vzdělání, které je u pedagogů na určité úrovni, 

a s váhou také souvisí. 

 

Data získaná tímto dotazníkovým šetřením o pocitu ohrožení syndromem vyhoření se 

naprosto odlišují od informací, které zazněly na tiskové konferenci Psychiatrické kliniky 

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bylo tam 

uvedeno, že „Intenzivnější symptomy syndromu vyhoření vykazuje asi 20 procent 

populace…Podle letošního (rok 2018 - pozn. autorky) výzkumu mezi 3500 učiteli se více 

než polovina považuje za ohrožené syndromem vyhoření a asi 65 procent jím skutečně 

ohrožená je. Asi pětina učitelů má vážné příznaky.“ (ČTK, 2018)  

Z výsledků výzkumu k této práci však vyplývá, že 74,5 % dotázaných učitelů se necítí 

syndromem vyhoření vůbec nebo téměř vůbec ohrožena (na desetibodové škále uvedli 

číselné hodnoty “10“, resp. „9“ a „8“), 18,7 % se cítí syndromem vyhoření ohrožena 
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částečně  (na desetibodové škále uvedli číselné hodnoty “7“, „6“ a „5“), 4,7 % dotázaných 

uvedlo ohrožení s číselnou hodnotou „4“ a nejvyšší, tedy hodnotu „1“, a že cítí se být tedy 

syndromem vyhoření velmi silně ohroženy, uvedly 2,3 % respondentů.  

Lze polemizovat o tom, zda učitelé a učitelky praktického vyučování a odborného výcviku 

jsou proti syndromu vyhoření vybaveni naprosto jinak, jež ostatní učitelé, nebo zda jsou 

syndromem vyhoření ohroženi úplně stejně jako ostatní pedagogové, ale tuto skutečnost si 

nechtějí připustit nebo vůbec neuvědomují. 

 

Jistě by bylo vhodné, aby se (a to nejen!) učitelé a učitelky praktického vyučování 

a odborného výcviku mohli v rámci své práce účastnit seminářů a školení na téma 

psychohygiena, zdravý životní styl a syndrom vyhoření, nebo aby měli možnost jakékoli 

své problémy buď bezplatně nebo s dotací  (např. jako jeden z benefitů od zaměstnavatele 

nebo od zdravotní pojišťovny) konzultovat s odborníkem z daného oboru. Je vždy lepší 

(a v konečném výsledku pro zdravotnictví) i levnější zdravotním problémům předcházet, 

než je později napravovat. 
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Závěr 

Výzkumným cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit povědomí respondentů z řad učitelů 

a učitelek praktického vyučování a odborného výcviku o psychohygieně a zda její zásady 

dodržují v praxi a dále, jak se cítí být ohroženi tito pedagogové syndromem vyhoření. Pro 

realizaci tohoto cíle byly použity metody analýzy dat a strukturovaného dotazníku 

v kvantitativním výzkumu. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem čtyřicet tři 

respondentů bez ohledu na obor a předmět, který respondenti vyučují, a také bez ohledu na 

kraj, ve kterém se škola nachází.  

Povědomí respondentů o psychohygieně se jeví na základě výsledků dotazníkového šetření 

na dobré úrovni. Její zásady (byť nevědomě) dodržuje většina dotázaných v praxi tím, že 

udržují dobré sociální vztahy, pečují o své zdraví, věnují se relaxaci a koníčkům, snaží se 

dostatečně spát a vyhýbat závislostem. Většina z uvedených pedagogů se necítí být ohrožena 

syndromem vyhoření. 

Zkoumaný vzorek prokázal nad očekávání dobrou úroveň aplikace zásad psychohygieny. 

Jen problémy s hmotností by bylo vhodné řešit lepším stravováním a zařazením větší dávky 

pohybu. Životní styl většiny respondentů se podle mého názoru výrazně neliší od životního 

stylu jiných pedagogů.  

Zdravý životní styl jehož neodmyslitelnou součástí je i psychohygiena, by měl být pro 

každého jedince samozřejmostí. Ne vždy však pracovní a ostatní povinnosti dovolí, abychom 

měli dostatek energie ještě pro pravidelný pohyb nebo sport, a neměli bychom zapomínat 

ani na relaxaci a regeneraci, protože nám mohou pomoci podpořit naše psychické i fyzické 

zdraví a tím zajistit spokojený život. 

Vzhledem k množství a zajímavosti získaných dat může tato práce sloužit jako inspirace 

nebo podnět pro práci podrobnější nebo navazující. 

.  
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Příloha č. 1 – Dotazník 

Psychohygiena učitelů praktického vyučování a odborného výcviku 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
jmenuji se Michaela Petrovajová a jsem studentkou 3. ročníku kombinovaného studia 
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy. 
Jste-li (tak jako já) učitelkou nebo učitelem praktického vyučování a/nebo odborného 
výcviku, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce 
na téma Psychohygiena učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Cílem mé 
práce je zjistit, jaké máme my učitelé praktického vyučování a odborného výcviku 
povědomí o psychohygieně a zda její zásady uplatňujeme v praxi, a dále zjistit, jak moc  
se cítíme být a jak jsme ohroženi syndromem vyhoření.  
Velice děkuji za Váš čas a za Vaše odpovědi. 
*Povinné pole 
OTÁZKY OSOBNÍ A RODINNÉ 
Jsem * 
☐ muž  
☐ žena 
Můj věk * 

 
Vaše odpověď 
Rodina a rodinné vztahy (s kým sdílím domácnost) * 
☐ Žiji sám/sama 
☐ Žiji sám/sama (s dítětem/dětmi ve vlastní péči) = samoživitel, samoživitelka 
☐ Žiji s rodiči/s jedním z rodičů/s prarodiči 
☐ Žiji s manželkou/manželem, partnerkou/partnerem, přítelkyní/přítelem (bez 
dítěte/dětí ve vlastní péči) 
☐ Žiji s manželkou/manželem, partnerkou/partnerem, přítelkyní/přítelem (s 
dítětem/dětmi ve vlastní péči) 
☐ Jiné: 
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Oficiální rodinný stav (uváděno v občanském průkazu) * 
☐ Svobodný/svobodná 
☐ Ženatý/vdaná nebo registrované partnerství 
☐ Rozvedený/rozvedená 
☐ Vdovec/vdova 
Pečuji o dítě/děti do 18 let * 
☐ Ano (pečuji o více než 2 děti) 
☐ Ano (pečuji o 1 nebo 2 děti) 
☐ Ne, děti mám již dospělé a žijí mimo domov 
☐ Ne, nemám děti 
Jiné: 

 

Pečuji o rodiče, prarodiče a/nebo jiné členy rodiny (kromě dětí do 18 let) * 
☐ Ano, občas jim vypomohu 
☐ Ano, potřebují častější/každodenní péči, na kterou jsem sám/a 
☐ Ano, potřebují častější/každodenní péči, střídám se s jinou osobou 
☐ Ne 
Přátelé a známí * 
☐ Mám několik dobrých přátel, na které se mohu kdykoli obrátit 
☐ Mám jednoho dobrého přítele, na kterého se mohu kdykoli obrátit 
☐ Mám pár známých, ale opravdoví přátelé to nejsou 
☐ Mimo rodinu se s nikým nestýkám 
☐ Nikoho nepotřebuji, jsem nejraději sám/sama 
Cítím se v soukromém životě spokojený/á a šťastný/á? * 
☐ Ano, rozhodně 
☐ Ano, i když občas nastanou chvíle, kdy bych mohla být šťastnější, ale to je život 
☐ Ne, často mě má rodina/přátelé nechápou 
☐ Ne, můj soukromý život je v troskách 
PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 
Jsem učitel/ka * 
☐ Praktického vyučování 
☐ Odborného výcviku 
☐ Kombinace výše uvedeného 
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Učím * 
☐ 0-5 let 
☐ 6-10 let 
☐ 11-15 let 
☐ 16-20 let 
☐ 21-25 let 
☐ 26 let a více 
Jsem zaměstnán/a (= učím) * 
☐ Na plný úvazek 
☐ Na částečný úvazek 
Abych mohl/a učit, dříve jsem absolvoval/a (pouze ukončené vzdělání vztahující se k 
pedagogické činnosti) * 
☐ Tzv. pedagogické minimum 
☐ Vysokou školu (Bc.) 
☐ Vysokou školu (Mgr., PhDr., PhD.) 
☐ Nic z výše uvedeného 
V současné době při zaměstnání studuji = soustavná příprava (nejsou tím myšleny 
krátkodobé nebo jednorázové kurzy, workshopy, semináře atp.) * 
☐ Ano, studuji, abych mohl/a dále učit (musím, zaměstnavatel na tom trvá) 
☐ Ano, studuji, protože si chci zvýšit nebo rozšířit kvalifikaci (studium mě baví, studuji 
proto, že chci já sám/sama) 
☐ Ne a ani o tom neuvažuji 
☐ Ne, ale uvažuji o tom 
Rád/a absolvuji různé nepovinné kurzy, rád/a se učím něco nového nebo rozšiřuji 
své znalosti a dovednosti * 
☐ Ano 
☐ Někdy, záleží na tématu 
☐ Ne, už všechno umím/je to zbytečné 
Vztahy se žáky * 
☐ Mám dobré vztahy se všemi žáky 
☐ Mám dobré vztahy s většinou žáků 
☐ Tak půl na půl 
☐ S většinou žáků nemám dobré vztahy 
☐ Nemám dobrý vztah s nikým ze žáků 
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Pracovní vztahy s nejbližšími kolegy * 
☐ Mám dobrý vztah se všemi kolegy 
☐ Mám dobrý vztah s většinou kolegů 
☐ Tak půl na půl 
☐ S většinou kolegů nemám dobré vztahy 
☐ Nemám dobrý vztah s nikým z kolegů 
Vztahy s vedením školy, s nadřízeným/i * 
☐ Mám dobrý vztah s vedením školy, s nadřízeným/i 
☐ Tak půl na půl 
☐ Nemám dobrý vztah s vedením školy, s nadřízeným/i 
Jsem spokojena s finančním ohodnocením za svou práci * 
☐ Ano 
☐ Ano, ale mohlo by to být lepší 
☐ Ne, cítím se nedoceněn/a 
Mám rád/a svou současnou práci * 
☐ Ano bez výhrad 
☐ Ano, ale občas se cítím ve stresu, pod tlakem 
☐ Ne, ale dříve jsem ji měl/a rád/a (uvažuji o změně zaměstnání/profese) 
☐ Ne, ale dříve jsem ji měl/a rád/a (neuvažuji o změně zaměstnání/profese) 
☐ Ne, nikdy jsem svou práci neměl/a rád/a, ale nějak se musím živit 
FYZICKÉ ZDRAVÍ 
Cítím se fyzicky zdráv/a * 
☐ Ano 
☐ Ne 
V současné době jsem pod dohledem lékaře/léčím se * 
☐ Ano 
☐ Ne 
☐ Ne, ale uvažuji o tom, že vyhledám odbornou pomoc 
Užívám dlouhodobě (více než rok) a pravidelně nějaké léky na předpis * 
☐ Ano 
☐ Ne 
Užívám občas nějaké léky bez předpisu (např. proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů atp.) * 
☐ Ano (více často než 1x týdně) 
☐ Ano (méně často než 1x týdně) 
☐ Výjimečně (méně často než 1x za ½ roku) 
☐ Ne 
Bývám často nemocný/á (chřipka, nachlazení, bolesti zubů, zad, svalů, kloubů, 
bolesti hlavy atp.) * 
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☐ Výjimečně (1x za rok nebo méně často) nebo vůbec 
☐ Občas (cca 2x za rok) 
☐ Ano, často se necítím dobře/mám zdravotní problémy (1x za 1/4 roku nebo častěji) 
Sportuji * 
☐ Ano, pravidelně (alespoň 3x týdně) 
☐ Ano, pravidelně (méně než 3x týdně) 
☐ Nepravidelně, občas 
☐ Ne, vůbec nesportuji (nemohu ze zdravotních důvodů) 
☐ Ne, vůbec nesportuji (nebaví mě to, nemám sport rád/a) 
Mám pravidelný pohyb (mimo sport) * 
☐ Ano, chodím na procházky/výlety/túry 
☐ Ano, rád/a pracuji na zahradě/v dílně/v domácnosti atp. 
☐ Ne, ale rád/a bych měl/a více pohybu 
☐ Ne, nemám potřebu 
☐ Jiné: 

 

Jsem bezpříspěvkový dárce krve a/nebo jejích složek * 
☐ Ano, jsem bezpříspěvkový dárce krve a/nebo jejích složek 
☐ Ano, jsem bezpříspěvkový dárce krve (bez krevních složek) 
☐ Ne, ale dříve jsem byl/a dárce krve a/nebo jejích složek (nyní nemohu ze zdravotních 
důvodů) 
☐ Ne, ale dříve jsem byl/a dárce krve a/nebo jejích složek (ani nevím, proč jsem 
přestal/a) 
☐ Ne, ale uvažoval/a jsem o tom, že začnu 
☐ Ne a ani neuvažuji o tom, že začnu 
Moje tělesná hmotnost * 
☐ Jsem obézní 
☐ Mám nadváhu 
☐ Mám normální váhu 
☐ Mám podváhu 
Jsem se svou váhou spokojen/a * 
☐ Ano 
☐ Ne 
Strava * 
☐ Snažím se dodržovat zásady zdravé výživy a většinou se mi to daří 
☐ Snažím se dodržovat zásady zdravé výživy, ale nedaří se mi to (jídla mi nechutnají 
nebo často zhřeším) 
☐ Zdravá výživa není nic pro mě, jím: co chci, kdy chci a kolik chci (a nehodlám to 
měnit) 
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☐ Zdravá výživa není nic pro mě, jím: co chci, kdy chci a kolik chci (ale uvědomuji si, 
že bych to měl/a změnit) 
Kouření * 
☐ Jsem kuřák (pravidelně/denně kouřím cigarety nebo jejich ekvivalent v podobě 
doutníků, dýmky) 
☐ Jsem příležitostný kuřák (např. 1x týdně u nedělní kávy, občas při nějaké oslavě atp.) 
☐ Jsem kuřák, snažím se však s kouřením přestat, ale nedaří se mi to 
☐ Kouřím elektronické (a/nebo podobné) cigarety 
☐ Jsem odnaučený kuřák 
☐ Jsem nekuřák 
☐ Jiné: 

 

Alkohol * 
☐ Jsem abstinent 
☐ Příležitostně se napiji alkoholu 
☐ Piji poměrně pravidelně, ale myslím si, že nemám s alkoholem problém 
☐ Mám s alkoholem problém (jsem si toho vědom/a a snažím se to řešit sám/a) 
☐ Mám s alkoholem problém (jsem si toho vědom/a a uvažuji o řešení s odborníkem 
nebo situaci již řeším s odborníkem) 
☐ Jsem abstinující alkoholik 
☐ Jiné: 

 

PSYCHICKÉ ZDRAVÍ 
Cítím se psychicky zdráv/a * 
☐ Ano 
☐ Ne 
V současné době jsem pod dohledem lékaře/léčím se * 
☐ Ano 
☐ Ne 
☐ Ne, ale uvažuji o tom, že vyhledám odbornou pomoc 
Užívám dlouhodobě (více než rok) a pravidelně nějaké léky (psychofarmaka) na 
předpis * 
☐ Ano 
☐ Ne 
Užívám občas nějaké léky (psychofarmaka) bez předpisu * 
☐ Ano (méně často než 1x měsíčně) 
☐ Ano (méně často než 1x týdně) 
☐ Ne 
Usínání * 
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Probuzení (možnost více odpovědí) * 
☐ Budím se nevyspalý/á a unavený/á 
☐ Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s bolestmi 
☐ Budím se odpočatý/á a svěží 
☐ Budím se s dobrou náladou 
☐ Budím se se špatnou náladou 
☐ Jiné: 

 

Věnuji se nějaké dobrovolnické činnosti (osobní práce pro charitu, pomoc 
seniorům, pomoc dětem, pomoc zvířatům atp.) * 
☐ Ano, pravidelně 
☐ Ano, ale nepravidelně 
☐ Ne, ale uvažoval/a jsem o tom 
☐ Ne a ani jsem o tom neuvažoval/a 
Čas * 
☐ Mám moc málo času, spoustu věcí dělám až na poslední chvíli 
☐ Mám dostatek času pro to, co chci dělat (umím si správně čas rozvrhnout) 
☐ Umím si udělat čas na to důležité 
☐ Mám mnoho volného času 
☐ Často se nudím 
☐ Jiné: 

 

Relaxace * 
☐ Umím relaxovat a relaxuji 
☐ Relaxoval/a bych, ale neumím to 
☐ Na relaxování nemám čas, mám moc povinností/práce 
☐ Relaxování je zbytečné 
☐ Jiné: 

 

Koníčky/oblíbené činnosti * 
☐ Mám mnoho koníčků, oblíbených činností a zájmů 
☐ Mám několik koníčků, oblíbených činností a zájmů 
☐ Mám jednoho koníčka, oblíbenou činnost a zájem 
☐ Nemám žádného vyhraněného koníčka, ale rád/a experimentuji a stále zkouším nové 
věci 
☐ Nemám žádného koníčka (rád/a bych měl/a, ale nemám na to čas) 
☐ Nemám žádného koníčka (nic mě nebaví) 
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SYNDROM VYHOŘENÍ 
"Syndrom vyhoření ... je stav celkového vyčerpání v důsledku dlouhodobého 
intenzivního stresu.  
Vyskytuje se hlavně u lidí, kteří jsou pravidelně v kontaktu s jinými lidmi.  
... 
Vyhoření vzniká souhrou rizikových faktorů, které se nacházejí v osobnosti člověka, 
v pracovní sféře a v mimopracovním životě." 
 
 
PEŠEK, Roman a Ján PRAŠKO. Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým 
nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 
978-80-88163-00-8. Str. 15 
Syndrom vyhoření * 
☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej (více než 1x) 
☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej (více než 1x) a stalo se to i mému 
blízkému/kolegovi/příteli/známému 
☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej jednou 
☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej jednou a stalo se to i mému 
blízkému/kolegovi/příteli/známému 
☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale stalo se to mému blízkému 
☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale stalo se to mému 
kolegovi/příteli/známému 
☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale mnoho jsem o syndromu 
vyhoření slyšela a/nebo četla 
☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale něco jsem o syndromu 
vyhoření slyšela a/nebo četla 
☐ Nikdy jsem o syndromu vyhoření neslyšela 
Cítím se syndromem vyhoření v současnosti ohrožena * 
Ano,                                                                                           Ne, 
cítím se silně ohrožen/a        1    2   3   4    5   6   7   8    9   10   vůbec se necítím ohrožen/a 

                                                  
 
COVID-19 
☐ Domnívám se, že koronavirová pandemie a s ní spojená omezení a nařízení změnila 
můj celkový pocit pohody * 
☐ Ano, cítím se lépe než zhruba před rokem 
☐ Ne, cítím se pořád stejně 
☐ Ano, cítím se hůře než zhruba před rokem 
Děkuji, že jste došel/došla až sem a za všechny Vaše odpovědi. 
Zde je prostor pro jakékoli Vaše sdělení 
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Příloha č. 2 – Odpovědi respondentů na jednotlivé otázky z dotazníku 
v procentech 
OTÁZKY OSOBNÍ A RODINNÉ 

Součet 
  
Jsem * 

100 % ☐ muž 55,8 % 
☐ žena 44,2 % 
Můj věk * 

100 % 

20 2,3 % 
24 2,3 % 
25 2,3 % 
26 4,7 % 
27 2,3 % 
28 2,3 % 
29 2,3 % 
36 2,3 % 
39 2,3 % 
40 7,0 % 
41 4,7 % 
43 4,7 % 
44 2,3 % 
45 7,0 % 
49 2,3 % 
50 2,3 % 
51 4,7 % 
52 4,7 % 
54 4,7 % 
55 4,7 % 
56 2,3 % 
57 2,3 % 
58 4,7 % 
59 2,3 % 
60 4,7 % 
61 4,7 % 
62 2,3 % 
65 4,7 % 
Rodina a rodinné vztahy (s kým sdílím domácnost) * 

100 % 
☐ Žiji sám/sama 2,3 % 
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☐ Žiji sám/sama (s dítětem/dětmi ve vlastní péči) = samoživitel, 
samoživitelka 

4,7 % 

☐ Žiji s rodiči/s jedním z rodičů/s prarodiči 2,3 % 
☐ Žiji s manželkou/manželem, partnerkou/partnerem, přítelkyní/přítelem 
(bez dítěte/dětí ve vlastní péči) 

51,2 % 

☐ Žiji s manželkou/manželem, partnerkou/partnerem, přítelkyní/přítelem 
(s dítětem/dětmi ve vlastní péči) 

39,5 % 

☐ Jiné: 0,0 % 
Oficiální rodinný stav (uváděno v občanském průkazu) * 

100 % 
☐ Svobodný/svobodná 27,9 % 
☐ Ženatý/vdaná nebo registrované partnerství 58,1 % 
☐ Rozvedený/rozvedená 11,7 % 
☐ Vdovec/vdova 2,3 % 
Pečuji o dítě/děti do 18 let * 

100 % 

☐ Ano (pečuji o více než 2 děti) 4,7 % 
☐ Ano (pečuji o 1 nebo 2 děti) 20,9 % 
☐ Ne, děti mám již dospělé a žijí mimo domov 37,2 % 
☐ Ne, nemám děti 27,9 % 
☐ Jiné: 9,2 % 

Dítě nad 18 let 2,3 % 
pečujeme občas o vnučky 2,3 % 
Tři dospělé děti, jedno mimo domov 2,3 % 
student na vysoké škole 2,3 % 

Pečuji o rodiče, prarodiče a/nebo jiné členy rodiny (kromě dětí do 18 let) * 

100 % 
☐ Ano, občas jim vypomohu 46,6 % 
☐ Ano, potřebují častější/každodenní péči, na kterou jsem sám/a 2,3 % 
☐ Ano, potřebují častější/každodenní péči, střídám se s jinou osobou 2,3 % 
☐ Ne 48,8 % 
Přátelé a známí * 

100 % 

☐ Mám několik dobrých přátel, na které se mohu kdykoli obrátit 79,1 % 
☐ Mám jednoho dobrého přítele, na kterého se mohu kdykoli obrátit 11,6 % 
☐ Mám pár známých, ale opravdoví přátelé to nejsou 9,3 % 
☐ Mimo rodinu se s nikým nestýkám 0,0 % 
☐ Nikoho nepotřebuji, jsem nejraději sám/sama 0,0 % 
Cítím se v soukromém životě spokojený/á a šťastný/á? * 

100 % 
☐ Ano, rozhodně 37,2 % 
☐ Ano, i když občas nastanou chvíle, kdy bych mohla být šťastnější, ale to 
je život 

60,5 % 

☐ Ne, často mě má rodina/přátelé nechápou 2,3 % 
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☐ Ne, můj soukromý život je v troskách 0,0 % 

   
 

PRÁCE A VZDĚLÁNÍ  
   
Jsem učitel/ka * 

100 % ☐ Praktického vyučování 23,3 % 
☐ Odborného výcviku 58,1 % 
☐ Kombinace výše uvedeného 18,6 % 
Učím * 

100 % 

☐ 0-5 let 34,8 % 
☐ 6-10 let 11,6 % 
☐ 11-15 let 14,0 % 
☐ 16-20 let 16,3 % 
☐ 21-25 let 7,0 % 
☐ 26 let a více 16,3 % 
Jsem zaměstnán/a (= učím) * 

100 % ☐ Na plný úvazek 90,7 % 
☐ Na částečný úvazek 9,3 % 
Abych mohl/a učit, dříve jsem absolvoval/a (pouze ukončené vzdělání vztahující 
se k pedagogické činnosti) * 

100 % 
☐ Tzv. pedagogické minimum 69,8 % 
☐ Vysokou školu (Bc.) 11,6 % 
☐ Vysokou školu (Mgr., PhDr., PhD.) 2,3 % 
☐ Nic z výše uvedeného 16,3 % 
V současné době při zaměstnání studuji = soustavná příprava (nejsou tím 
myšleny krátkodobé nebo jednorázové kurzy, workshopy, semináře atp.) * 

100 % 
☐ Ano, studuji, abych mohl/a dále učit (musím, zaměstnavatel na tom trvá) 9,3 % 
☐ Ano, studuji, protože si chci zvýšit nebo rozšířit kvalifikaci (studium mě 
baví, studuji proto, že chci já sám/sama) 

23,2 % 

☐ Ne a ani o tom neuvažuji 51,2 % 
☐ Ne, ale uvažuji o tom 16,3 % 
Rád/a absolvuji různé nepovinné kurzy, rád/a se učím něco nového nebo 
rozšiřuji své znalosti a dovednosti * 

100 % ☐ Ano 30,2 % 
☐ Někdy, záleží na tématu 65,1 % 
☐ Ne, už všechno umím/je to zbytečné 4,7 % 
Vztahy se žáky * 

100 % 
☐ Mám dobré vztahy se všemi žáky 32,6 % 
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☐ Mám dobré vztahy s většinou žáků 53,5 % 
☐ Tak půl na půl 14,0 % 
☐ S většinou žáků nemám dobré vztahy 0,0 % 
☐ Nemám dobrý vztah s nikým ze žáků 0,0 % 
Pracovní vztahy s nejbližšími kolegy * 

100 % 

☐ Mám dobrý vztah se všemi kolegy 23,3 % 
☐ Mám dobrý vztah s většinou kolegů 65,1 % 
☐ Tak půl na půl 11,6 % 
☐ S většinou kolegů nemám dobré vztahy 0,0 % 
☐ Nemám dobrý vztah s nikým z kolegů 0,0 % 
Vztahy s vedením školy, s nadřízeným/i * 

100 % ☐ Mám dobrý vztah s vedením školy, s nadřízeným/i 86,0 % 
☐ Tak půl na půl 14,0 % 
☐ Nemám dobrý vztah s vedením školy, s nadřízeným/i 0,0 % 
Jsem spokojena s finančním ohodnocením za svou práci * 

100 % ☐ Ano 62,8 % 
☐ Ano, ale mohlo by to být lepší 34,9 % 
☐ Ne, cítím se nedoceněn/a 2,3 % 
Mám rád/a svou současnou práci * 

100 % 

☐ Ano bez výhrad 37,2 % 
☐ Ano, ale občas se cítím ve stresu, pod tlakem 62,8 % 
☐ Ne, ale dříve jsem ji měl/a rád/a (uvažuji o změně zaměstnání/profese) 0,0 % 
☐ Ne, ale dříve jsem ji měl/a rád/a (neuvažuji o změně zaměstnání/profese) 0,0 % 
☐ Ne, nikdy jsem svou práci neměl/a rád/a, ale nějak se musím živit 0,0 % 

   
 

FYZICKÉ ZDRAVÍ  
   
Cítím se fyzicky zdráv/a * 

100 % ☐ Ano 90,7 % 
☐ Ne 9,3 % 
V současné době jsem pod dohledem lékaře/léčím se * 

100 % ☐ Ano 18,6 % 
☐ Ne 79,1 % 
☐ Ne, ale uvažuji o tom, že vyhledám odbornou pomoc 2,3 % 
Užívám dlouhodobě (více než rok) a pravidelně nějaké léky na předpis * 

100 % ☐ Ano 46,5 % 
☐ Ne 53,5 % 



XIV 
 

Užívám občas nějaké léky bez předpisu (např. proti bolesti hlavy, zubů, zad, 
svalů, kloubů atp.) * 

100 % 
☐ Ano (více často než 1x týdně) 4,7 % 
☐ Ano (méně často než 1x týdně) 37,2 % 
☐ Výjimečně (méně často než 1x za ½ roku) 18,6 % 
☐ Ne 39,5 % 
Bývám často nemocný/á (chřipka, nachlazení, bolesti zubů, zad, svalů, kloubů, 
bolesti hlavy atp.) * 

100 % 
☐ Výjimečně (1x za rok nebo méně často) nebo vůbec 67,4 % 
☐ Občas (cca 2x za rok) 27,9 % 
☐ Ano, často se necítím dobře/mám zdravotní problémy (1x za 1/4 roku 
nebo častěji) 

4,7 % 

Sportuji * 

100 % 

☐ Ano, pravidelně (alespoň 3x týdně) 18,6 % 
☐ Ano, pravidelně (méně než 3x týdně) 11,6 % 
☐ Nepravidelně, občas 51,2 % 
☐ Ne, vůbec nesportuji (nemohu ze zdravotních důvodů) 0,0 % 
☐ Ne, vůbec nesportuji (nebaví mě to, nemám sport rád/a) 18,6 % 
Mám pravidelný pohyb (mimo sport) * 

100 % 

☐ Ano, chodím na procházky/výlety/túry 34,9 % 
☐ Ano, rád/a pracuji na zahradě/v dílně/v domácnosti atp. 41,9 % 
☐ Ne, ale rád/a bych měl/a více pohybu 11,6 % 
☐ Ne, nemám potřebu 11,6 % 
☐ Jiné: 0,0 % 
Jsem bezpříspěvkový dárce krve a/nebo jejích složek * 

100 % 

☐ Ano, jsem bezpříspěvkový dárce krve a/nebo jejích složek 2,3 % 
☐ Ano, jsem bezpříspěvkový dárce krve (bez krevních složek) 2,3 % 
☐ Ne, ale dříve jsem byl/a dárce krve a/nebo jejích složek (nyní nemohu ze 
zdravotních důvodů) 

16,3 % 

☐ Ne, ale dříve jsem byl/a dárce krve a/nebo jejích složek (ani nevím, proč 
jsem přestal/a) 

7,0 % 

☐ Ne, ale uvažoval/a jsem o tom, že začnu 14,0 % 
☐ Ne a ani neuvažuji o tom, že začnu 58,1 % 
Moje tělesná hmotnost * 

100 % 
☐ Jsem obézní 11,6 % 
☐ Mám nadváhu 46,5 % 
☐ Mám normální váhu 39,5 % 
☐ Mám podváhu 2,3 % 
Jsem se svou váhou spokojen/a * 100 % 
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☐ Ano 37,2 % 
☐ Ne 62,8 % 
Strava * 

100 % 

☐ Snažím se dodržovat zásady zdravé výživy a většinou se mi to daří 20,9 % 
☐ Snažím se dodržovat zásady zdravé výživy, ale nedaří se mi to (jídla mi 
nechutnají nebo často zhřeším) 

41,9 % 

☐ Zdravá výživa není nic pro mě, jím: co chci, kdy chci a kolik chci (a 
nehodlám to měnit) 

20,9 % 

☐ Zdravá výživa není nic pro mě, jím: co chci, kdy chci a kolik chci (ale 
uvědomuji si, že bych to měl/a změnit) 

16,3 % 

Kouření * 

100 % 

☐ Jsem kuřák (pravidelně/denně kouřím cigarety nebo jejich ekvivalent v 
podobě doutníků, dýmky) 

18,6 % 

☐ Jsem příležitostný kuřák (např. 1x týdně u nedělní kávy, občas při 
nějaké oslavě atp.) 

7,0 % 

☐ Jsem kuřák, snažím se však s kouřením přestat, ale nedaří se mi to 2,3 % 
☐ Kouřím elektronické (a/nebo podobné) cigarety 4,7 % 
☐ Jsem odnaučený kuřák 16,3 % 
☐ Jsem nekuřák 51,2 % 
☐ Jiné: 0,0 % 
Alkohol * 

100 % 

☐ Jsem abstinent 7,0 % 
☐ Příležitostně se napiji alkoholu 69,8 % 
☐ Piji poměrně pravidelně, ale myslím si, že nemám s alkoholem problém 23,3 % 
☐ Mám s alkoholem problém (jsem si toho vědom/a a snažím se to řešit 
sám/a) 

0,0 % 

☐ Mám s alkoholem problém (jsem si toho vědom/a a uvažuji o řešení s 
odborníkem nebo situaci již řeším s odborníkem) 

0,0 % 

☐ Jsem abstinující alkoholik 0,0 % 
☐ Jiné: 0,0 % 
   
   
PSYCHICKÉ ZDRAVÍ  
   
Cítím se psychicky zdráv/a * 

100 % ☐ Ano 97,7 % 
☐ Ne 2,3 % 
V současné době jsem pod dohledem lékaře/léčím se * 

100 % 
☐ Ano 4,7 % 
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☐ Ne 95,3 % 
☐ Ne, ale uvažuji o tom, že vyhledám odbornou pomoc 0,0 % 
Užívám dlouhodobě (více než rok) a pravidelně nějaké léky (psychofarmaka) na 
předpis * 

100 % ☐ Ano 2,3 % 
☐ Ne 97,7 % 
Užívám občas nějaké léky (psychofarmaka) bez předpisu * 

100 % ☐ Ano (méně často než 1x měsíčně) 7,0 % 
☐ Ano (méně často než 1x týdně) 2,3 % 
☐ Ne 90,7 % 
Usínání * 

100 % 

☐ Snažím se chodit spát v pravidelnou dobu, usínám dobře 58,1 % 
☐ Nedaří se mi chodit spát v pravidelnou dobu, ale usínám dobře 23,3 % 
☐ Občas nemohu usnout (1x za měsíc a méně) 9,3 % 
☐ Často nemohu usnout (1x týdně a častěji) 7,0 % 
☐ S usínáním mám problém (denně nebo téměř denně) 2,3 % 
Spánek * 

100 % 

☐ Spím velmi dobře a dostatečně dlouho 44,2 % 
☐ Spím dobře, ale ne dostatečně dlouho 25,6 % 
☐ Spím dobře, stačí mi krátký spánek 11,6 % 
☐ Špatně spím, v noci se budím 18,6 % 
☐ Jiné: 0,0 % 
S kvalitou svého spánku jsem spokojen/a * 

100 % 

Nejsem vůbec spokojen/a  
1 0,0 % 
2 2,3 % 
3 2,3 % 
4 0,0 % 
5 9,3 % 
6 11,6 % 
7 7,0 % 
8 23,3 % 
9 18,6 % 
10 25,6 % 
Jsem naprosto spokojen/a 
S délkou svého spánku jsem spokojen/a * 

100 % 
Nejsem vůbec spokojen/a  
1 0,0 % 
2 0,0 % 
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3 0,0 % 
4 7,0 % 
5 4,7 % 
6 16,3 % 
7 14,0 % 
8 16,3 % 
9 20,9 % 
10 20,9 % 
Jsem naprosto spokojen/a 
Probuzení (možnost více odpovědí) * 

100 % 

☐ Budím se nevyspalý/á a unavený/á 2,3 % 
☐ Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s bolestmi 9,3 % 
☐ Budím se odpočatý/á a svěží 27,9 % 
☐ Budím se s dobrou náladou 16,3 % 
☐ Budím se se špatnou náladou 2,3 % 
☐ Jiné: 9,2 % 

Tak 50% na 50% 2,3 % 
Vyspala ale obcas unavena 2,3 % 
Dneska by to šlo 2,3 % 
Jak kdy 2,3 % 

Kombinace odpovědí č. 1 
☐ Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s bolestmi 

4,7 % ☐ Budím se odpočatý/á a svěží 
☐ Budím se s dobrou náladou 

Kombinace odpovědí č. 2 
☐ Budím se odpočatý/á a svěží 

4,7 % ☐ Budím se s dobrou náladou 
☐ Budím se se špatnou náladou 

Kombinace odpovědí č. 3 
☐ Budím se nevyspalý/á a unavený/á 2,3 % 
☐ Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s bolestmi 

Kombinace odpovědí č. 4 
☐ Budím se nevyspalý/á a unavený/á 2,3 % 
☐ Budím se s dobrou náladou 

Kombinace odpovědí č. 5 
☐ Budím se odpočatý/á a svěží 18,6 % 
☐ Budím se s dobrou náladou 
Věnuji se nějaké dobrovolnické činnosti (osobní práce pro charitu, pomoc 
seniorům, pomoc dětem, pomoc zvířatům atp.) * 100 % 
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☐ Ano, pravidelně 9,3 % 
☐ Ano, ale nepravidelně 18,6 % 
☐ Ne, ale uvažoval/a jsem o tom 23,3 % 
☐ Ne a ani jsem o tom neuvažoval/a 48,8 % 
Čas * 

100 % 

☐ Mám moc málo času, spoustu věcí dělám až na poslední chvíli 23,3 % 
☐ Mám dostatek času pro to, co chci dělat (umím si správně čas 
rozvrhnout) 

30,2 % 

☐ Umím si udělat čas na to důležité 46,5 % 
☐ Mám mnoho volného času 0,0 % 
☐ Často se nudím 0,0 % 
☐ Jiné: 0,0 % 
Relaxace * 

100 % 

☐ Umím relaxovat a relaxuji 62,8 % 
☐ Relaxoval/a bych, ale neumím to 11,6 % 
☐ Na relaxování nemám čas, mám moc povinností/práce 18,6 % 
☐ Relaxování je zbytečné 7,0 % 
☐ Jiné: 0,0 % 
Koníčky/oblíbené činnosti * 

100 % 

☐ Mám mnoho koníčků, oblíbených činností a zájmů 4,7 % 
☐ Mám několik koníčků, oblíbených činností a zájmů 58,1 % 
☐ Mám jednoho koníčka, oblíbenou činnost a zájem 11,6 % 
☐ Nemám žádného vyhraněného koníčka, ale rád/a experimentuji a stále 
zkouším nové věci 

11,6 % 

☐ Nemám žádného koníčka (rád/a bych měl/a, ale nemám na to čas) 11,6 % 
☐ Nemám žádného koníčka (nic mě nebaví) 2,3 % 
   
   
SYNDROM VYHOŘENÍ  
   
Syndrom vyhoření * 

100 % 

☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej (více než 1x) 4,7 % 
☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej (více než 1x) a stalo se 
to i mému blízkému/kolegovi/příteli/známému 

2,3 % 

☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej jednou 7,0 % 
☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej jednou a stalo se to i 
mému blízkému/kolegovi/příteli/známému 

14,0 % 

☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale stalo se to 
mému blízkému 

14,0 % 
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☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale stalo se to 
mému kolegovi/příteli/známému 

20,9 % 

☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale mnoho jsem o 
syndromu vyhoření slyšela a/nebo četla 

9,3 % 

☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale něco jsem o 
syndromu vyhoření slyšela a/nebo četla 

20,9 % 

☐ Nikdy jsem o syndromu vyhoření neslyšela 7,0 % 
Cítím se syndromem vyhoření v současnosti ohrožena * 

100 % 

Ano, cítím se silně ohrožen/a  
1 2,3 % 
2 0,0 % 
3 0,0 % 
4 4,7 % 
5 4,7 % 
6 9,3 % 
7 4,7 % 
8 9,3 % 
9 23,3 % 
10 41,9 % 
Ne, vůbec se necítím ohrožen/a  

   
   
COVID-19 

100 % 

Domnívám se, že koronavirová pandemie a s ní spojená omezení a nařízení 
změnila můj celkový pocit pohody * 
☐ Ano, cítím se lépe než zhruba před rokem 2,3 % 
☐ Ne, cítím se pořád stejně 53,5 % 
☐ Ano, cítím se hůře než zhruba před rokem 44,2 % 
   
Děkuji, že jste došel/došla až sem a za všechny Vaše odpovědi.  
   
Zde je prostor pro jakékoli Vaše sdělení 

100 % 

Bez sdělení 86,1 % 
Držím palce 4,6 % 
Držím Vám palce, před 6 roky jsem byla na Vašem místě 2,3 % 
Děkuji, bylo to zajímavé  2,3 % 
Míšo hezký den 2,3 % 
Jsi holka šikovná 2,3 % 
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Příloha č. 3 – Odpovědi respondentů na jednotlivé otázky z dotazníku dle 
počtu odpovědí 
OTÁZKY OSOBNÍ A RODINNÉ 

Součet 
  
Jsem * 

43 ☐ muž 24 
☐ žena 19 
Můj věk * 

43 

20 1 
24 1 
25 1 
26 2 
27 1 
28 1 
29 1 
36 1 
39 1 
40 3 
41 2 
43 2 
44 1 
45 3 
49 1 
50 1 
51 2 
52 2 
54 2 
55 2 
56 1 
57 1 
58 2 
59 1 
60 2 
61 2 
62 1 
65 2 
Rodina a rodinné vztahy (s kým sdílím domácnost) * 

43 
☐ Žiji sám/sama 1 
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☐ Žiji sám/sama (s dítětem/dětmi ve vlastní péči) = samoživitel, 
samoživitelka 

2 

☐ Žiji s rodiči/s jedním z rodičů/s prarodiči 1 
☐ Žiji s manželkou/manželem, partnerkou/partnerem, přítelkyní/přítelem 
(bez dítěte/dětí ve vlastní péči) 

22 

☐ Žiji s manželkou/manželem, partnerkou/partnerem, přítelkyní/přítelem 
(s dítětem/dětmi ve vlastní péči) 

17 

☐ Jiné: 0 
Oficiální rodinný stav (uváděno v občanském průkazu) * 

43 
☐ Svobodný/svobodná 12 
☐ Ženatý/vdaná nebo registrované partnerství 25 
☐ Rozvedený/rozvedená 5 
☐ Vdovec/vdova 1 
Pečuji o dítě/děti do 18 let * 

43 

☐ Ano (pečuji o více než 2 děti) 2 
☐ Ano (pečuji o 1 nebo 2 děti) 9 
☐ Ne, děti mám již dospělé a žijí mimo domov 16 
☐ Ne, nemám děti 12 
☐ Jiné: 4 

Dítě nad 18 let 1 
pečujeme občas o vnučky 1 
Tři dospělé děti, jedno mimo domov 1 
student na vysoké škole 1 

Pečuji o rodiče, prarodiče a/nebo jiné členy rodiny (kromě dětí do 18 let) * 

43 
☐ Ano, občas jim vypomohu 20 
☐ Ano, potřebují častější/každodenní péči, na kterou jsem sám/a 1 
☐ Ano, potřebují častější/každodenní péči, střídám se s jinou osobou 1 
☐ Ne 21 
Přátelé a známí * 

43 

☐ Mám několik dobrých přátel, na které se mohu kdykoli obrátit 34 
☐ Mám jednoho dobrého přítele, na kterého se mohu kdykoli obrátit 5 
☐ Mám pár známých, ale opravdoví přátelé to nejsou 4 
☐ Mimo rodinu se s nikým nestýkám 0 
☐ Nikoho nepotřebuji, jsem nejraději sám/sama 0 
Cítím se v soukromém životě spokojený/á a šťastný/á? * 

43 
☐ Ano, rozhodně 16 
☐ Ano, i když občas nastanou chvíle, kdy bych mohla být šťastnější, ale to 
je život 

26 

☐ Ne, často mě má rodina/přátelé nechápou 1 
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☐ Ne, můj soukromý život je v troskách 0 

  
 
 

PRÁCE A VZDĚLÁNÍ  

   

Jsem učitel/ka * 

43 ☐ Praktického vyučování 10 
☐ Odborného výcviku 25 
☐ Kombinace výše uvedeného 8 
Učím * 

43 

☐ 0-5 let 15 
☐ 6-10 let 5 
☐ 11-15 let 6 
☐ 16-20 let 7 
☐ 21-25 let 3 
☐ 26 let a více 7 
Jsem zaměstnán/a (= učím) * 

43 ☐ Na plný úvazek 39 
☐ Na částečný úvazek 4 
Abych mohl/a učit, dříve jsem absolvoval/a (pouze ukončené vzdělání vztahující 
se k pedagogické činnosti) * 

43 
☐ Tzv. pedagogické minimum 30 
☐ Vysokou školu (Bc.) 5 
☐ Vysokou školu (Mgr., PhDr., PhD.) 1 
☐ Nic z výše uvedeného 7 
V současné době při zaměstnání studuji = soustavná příprava (nejsou tím 
myšleny krátkodobé nebo jednorázové kurzy, workshopy, semináře atp.) * 

43 
☐ Ano, studuji, abych mohl/a dále učit (musím, zaměstnavatel na tom trvá) 4 
☐ Ano, studuji, protože si chci zvýšit nebo rozšířit kvalifikaci (studium mě 
baví, studuji proto, že chci já sám/sama) 

10 

☐ Ne a ani o tom neuvažuji 22 
☐ Ne, ale uvažuji o tom 7 
Rád/a absolvuji různé nepovinné kurzy, rád/a se učím něco nového nebo 
rozšiřuji své znalosti a dovednosti * 

43 ☐ Ano 13 
☐ Někdy, záleží na tématu 28 
☐ Ne, už všechno umím/je to zbytečné 2 
Vztahy se žáky * 

43 
☐ Mám dobré vztahy se všemi žáky 14 
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☐ Mám dobré vztahy s většinou žáků 23 
☐ Tak půl na půl 6 
☐ S většinou žáků nemám dobré vztahy 0 
☐ Nemám dobrý vztah s nikým ze žáků 0 
Pracovní vztahy s nejbližšími kolegy * 

43 

☐ Mám dobrý vztah se všemi kolegy 10 
☐ Mám dobrý vztah s většinou kolegů 28 
☐ Tak půl na půl 5 
☐ S většinou kolegů nemám dobré vztahy 0 
☐ Nemám dobrý vztah s nikým z kolegů 0 
Vztahy s vedením školy, s nadřízeným/i * 

43 ☐ Mám dobrý vztah s vedením školy, s nadřízeným/i 37 
☐ Tak půl na půl 6 
☐ Nemám dobrý vztah s vedením školy, s nadřízeným/i 0 
Jsem spokojena s finančním ohodnocením za svou práci * 

43 ☐ Ano 27 
☐ Ano, ale mohlo by to být lepší 15 
☐ Ne, cítím se nedoceněn/a 1 
Mám rád/a svou současnou práci * 

43 

☐ Ano bez výhrad 16 
☐ Ano, ale občas se cítím ve stresu, pod tlakem 27 
☐ Ne, ale dříve jsem ji měl/a rád/a (uvažuji o změně zaměstnání/profese) 0 
☐ Ne, ale dříve jsem ji měl/a rád/a (neuvažuji o změně zaměstnání/profese) 0 
☐ Ne, nikdy jsem svou práci neměl/a rád/a, ale nějak se musím živit 0 

  
 
 

FYZICKÉ ZDRAVÍ  

   

Cítím se fyzicky zdráv/a * 
43 ☐ Ano 39 

☐ Ne 4 
V současné době jsem pod dohledem lékaře/léčím se * 

43 ☐ Ano 8 
☐ Ne 34 
☐ Ne, ale uvažuji o tom, že vyhledám odbornou pomoc 1 
Užívám dlouhodobě (více než rok) a pravidelně nějaké léky na předpis * 

43 ☐ Ano 20 
☐ Ne 23 
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Užívám občas nějaké léky bez předpisu (např. proti bolesti hlavy, zubů, zad, 
svalů, kloubů atp.) * 

43 
☐ Ano (více často než 1x týdně) 2 
☐ Ano (méně často než 1x týdně) 16 
☐ Výjimečně (méně často než 1x za ½ roku) 8 
☐ Ne 17 
Bývám často nemocný/á (chřipka, nachlazení, bolesti zubů, zad, svalů, kloubů, 
bolesti hlavy atp.) * 

43 ☐ Výjimečně (1x za rok nebo méně často) nebo vůbec 29 
☐ Občas (cca 2x za rok) 12 
☐ Ano, často se necítím dobře/mám zdravotní problémy (1x za 1/4 roku 
nebo častěji) 

2 

Sportuji * 

43 

☐ Ano, pravidelně (alespoň 3x týdně) 5 
☐ Ano, pravidelně (méně než 3x týdně) 8 
☐ Nepravidelně, občas 22 
☐ Ne, vůbec nesportuji (nemohu ze zdravotních důvodů) 0 
☐ Ne, vůbec nesportuji (nebaví mě to, nemám sport rád/a) 8 
Mám pravidelný pohyb (mimo sport) * 

43 

☐ Ano, chodím na procházky/výlety/túry 15 
☐ Ano, rád/a pracuji na zahradě/v dílně/v domácnosti atp. 18 
☐ Ne, ale rád/a bych měl/a více pohybu 5 
☐ Ne, nemám potřebu 5 
☐ Jiné: 0 
Jsem bezpříspěvkový dárce krve a/nebo jejích složek * 

43 

☐ Ano, jsem bezpříspěvkový dárce krve a/nebo jejích složek 1 
☐ Ano, jsem bezpříspěvkový dárce krve (bez krevních složek) 1 
☐ Ne, ale dříve jsem byl/a dárce krve a/nebo jejích složek (nyní nemohu ze 
zdravotních důvodů) 

7 

☐ Ne, ale dříve jsem byl/a dárce krve a/nebo jejích složek (ani nevím, proč 
jsem přestal/a) 

3 

☐ Ne, ale uvažoval/a jsem o tom, že začnu 6 
☐ Ne a ani neuvažuji o tom, že začnu 25 
Moje tělesná hmotnost * 

43 
☐ Jsem obézní 5 
☐ Mám nadváhu 20 
☐ Mám normální váhu 17 
☐ Mám podváhu 1 
Jsem se svou váhou spokojen/a * 43 
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☐ Ano 16 
☐ Ne 27 
Strava * 

43 

☐ Snažím se dodržovat zásady zdravé výživy a většinou se mi to daří 9 
☐ Snažím se dodržovat zásady zdravé výživy, ale nedaří se mi to (jídla mi 
nechutnají nebo často zhřeším) 

18 

☐ Zdravá výživa není nic pro mě, jím: co chci, kdy chci a kolik chci (a 
nehodlám to měnit) 

9 

☐ Zdravá výživa není nic pro mě, jím: co chci, kdy chci a kolik chci (ale 
uvědomuji si, že bych to měl/a změnit) 

7 

Kouření * 

43 

☐ Jsem kuřák (pravidelně/denně kouřím cigarety nebo jejich ekvivalent v 
podobě doutníků, dýmky) 

8 

☐ Jsem příležitostný kuřák (např. 1x týdně u nedělní kávy, občas při 
nějaké oslavě atp.) 

3 

☐ Jsem kuřák, snažím se však s kouřením přestat, ale nedaří se mi to 1 
☐ Kouřím elektronické (a/nebo podobné) cigarety 2 
☐ Jsem odnaučený kuřák 7 
☐ Jsem nekuřák 22 
☐ Jiné: 0 
Alkohol * 

43 

☐ Jsem abstinent 3 
☐ Příležitostně se napiji alkoholu 30 
☐ Piji poměrně pravidelně, ale myslím si, že nemám s alkoholem problém 10 
☐ Mám s alkoholem problém (jsem si toho vědom/a a snažím se to řešit 
sám/a) 

0 

☐ Mám s alkoholem problém (jsem si toho vědom/a a uvažuji o řešení s 
odborníkem nebo situaci již řeším s odborníkem) 

0 

☐ Jsem abstinující alkoholik 0 
☐ Jiné: 0 
   

   

PSYCHICKÉ ZDRAVÍ  

   

Cítím se psychicky zdráv/a * 
43 ☐ Ano 42 

☐ Ne 1 
V současné době jsem pod dohledem lékaře/léčím se * 

43 
☐ Ano 41 
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☐ Ne 2 
☐ Ne, ale uvažuji o tom, že vyhledám odbornou pomoc 0 
Užívám dlouhodobě (více než rok) a pravidelně nějaké léky (psychofarmaka) na 
předpis * 

43 ☐ Ano 42 
☐ Ne 1 
Užívám občas nějaké léky (psychofarmaka) bez předpisu * 

43 ☐ Ano (méně často než 1x měsíčně) 3 
☐ Ano (méně často než 1x týdně) 1 
☐ Ne 39 
Usínání * 

43 

☐ Snažím se chodit spát v pravidelnou dobu, usínám dobře 25 
☐ Nedaří se mi chodit spát v pravidelnou dobu, ale usínám dobře 10 
☐ Občas nemohu usnout (1x za měsíc a méně) 4 
☐ Často nemohu usnout (1x týdně a častěji) 3 
☐ S usínáním mám problém (denně nebo téměř denně) 1 
Spánek * 

43 

☐ Spím velmi dobře a dostatečně dlouho 19 
☐ Spím dobře, ale ne dostatečně dlouho 11 
☐ Spím dobře, stačí mi krátký spánek 5 
☐ Špatně spím, v noci se budím 8 
☐ Jiné: 0 
S kvalitou svého spánku jsem spokojen/a * 

43 

Nejsem vůbec spokojen/a  
1 0 
2 1 
3 1 
4 0 
5 4 
6 5 
7 3 
8 10 
9 8 
10 11 
Jsem naprosto spokojen/a 
S délkou svého spánku jsem spokojen/a * 

43 
Nejsem vůbec spokojen/a  
1 0 
2 0 
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3 3 
4 0 
5 2 
6 7 
7 6 
8 7 
9 9 
10 9 
Jsem naprosto spokojen/a 
Probuzení (možnost více odpovědí) * 

43 

☐ Budím se nevyspalý/á a unavený/á 1 
☐ Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s bolestmi 4 
☐ Budím se odpočatý/á a svěží 12 
☐ Budím se s dobrou náladou 7 
☐ Budím se se špatnou náladou 1 
☐ Jiné: 4 

Tak 50% na 50% 1 
Vyspala ale obcas unavena 1 
Dneska by to šlo 1 
Jak kdy 1 

Kombinace odpovědí č. 1 
☐ Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s bolestmi 

2 ☐ Budím se odpočatý/á a svěží 
☐ Budím se s dobrou náladou 

Kombinace odpovědí č. 2 
☐ Budím se odpočatý/á a svěží 

2 ☐ Budím se s dobrou náladou 
☐ Budím se se špatnou náladou 

Kombinace odpovědí č. 3 
☐ Budím se nevyspalý/á a unavený/á 1 
☐ Budím se tzv. rozlámaný/á nebo s bolestmi 

Kombinace odpovědí č. 4 
☐ Budím se nevyspalý/á a unavený/á 1 
☐ Budím se s dobrou náladou 

Kombinace odpovědí č. 5 
☐ Budím se odpočatý/á a svěží 8 
☐ Budím se s dobrou náladou 
Věnuji se nějaké dobrovolnické činnosti (osobní práce pro charitu, pomoc 
seniorům, pomoc dětem, pomoc zvířatům atp.) * 43 
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☐ Ano, pravidelně 4 
☐ Ano, ale nepravidelně 8 
☐ Ne, ale uvažoval/a jsem o tom 10 
☐ Ne a ani jsem o tom neuvažoval/a 21 
Čas * 

43 

☐ Mám moc málo času, spoustu věcí dělám až na poslední chvíli 10 
☐ Mám dostatek času pro to, co chci dělat (umím si správně čas 
rozvrhnout) 13 
☐ Umím si udělat čas na to důležité 20 
☐ Mám mnoho volného času 0 
☐ Často se nudím 0 
☐ Jiné: 0 
Relaxace * 

43 

☐ Umím relaxovat a relaxuji 27 
☐ Relaxoval/a bych, ale neumím to 5 
☐ Na relaxování nemám čas, mám moc povinností/práce 8 
☐ Relaxování je zbytečné 3 
☐ Jiné: 0 
Koníčky/oblíbené činnosti * 

43 

☐ Mám mnoho koníčků, oblíbených činností a zájmů 2 
☐ Mám několik koníčků, oblíbených činností a zájmů 25 
☐ Mám jednoho koníčka, oblíbenou činnost a zájem 5 
☐ Nemám žádného vyhraněného koníčka, ale rád/a experimentuji a stále 
zkouším nové věci 

5 

☐ Nemám žádného koníčka (rád/a bych měl/a, ale nemám na to čas) 5 
☐ Nemám žádného koníčka (nic mě nebaví) 1 
   

   

SYNDROM VYHOŘENÍ  

   

Syndrom vyhoření * 

43 

☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej (více než 1x) 2 
☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej (více než 1x) a stalo se 
to i mému blízkému/kolegovi/příteli/známému 

1 

☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej jednou 3 
☐ Osobně jsem se s ním setkal/a, prožil/a jsem jej jednou a stalo se to i 
mému blízkému/kolegovi/příteli/známému 

6 

☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale stalo se to 
mému blízkému 

6 
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☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale stalo se to 
mému kolegovi/příteli/známému 

9 

☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale mnoho jsem o 
syndromu vyhoření slyšela a/nebo četla 

4 

☐ Osobně jsem se s ním nesetkal/a, neprožil/a jsem jej, ale něco jsem o 
syndromu vyhoření slyšela a/nebo četla 

9 

☐ Nikdy jsem o syndromu vyhoření neslyšela 3 
Cítím se syndromem vyhoření v současnosti ohrožena * 

43 

Ano, cítím se silně ohrožen/a  
1 1 
2 0 
3 0 
4 2 
5 2 
6 4 
7 2 
8 4 
9 10 
10 18 
Ne, vůbec se necítím ohrožen/a 
   

   

COVID-19  

Domnívám se, že koronavirová pandemie a s ní spojená omezení a nařízení 
změnila můj celkový pocit pohody * 

43 ☐ Ano, cítím se lépe než zhruba před rokem 1 
☐ Ne, cítím se pořád stejně 23 
☐ Ano, cítím se hůře než zhruba před rokem 19 
   

Děkuji, že jste došel/došla až sem a za všechny Vaše odpovědi.  

   

Zde je prostor pro jakékoli Vaše sdělení 

43 

Bez sdělení 37 
Držím palce 2 
Držím Vám palce, před 6 roky jsem byla na Vašem místě 1 
Děkuji, bylo to zajímavé  1 
Míšo hezký den 1 
Jsi holka šikovná 1 
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