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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovního stresu a jeho zvládání u 

učitelů na středních odborných školách. Teoretická část práce zahrnuje úvod do problematiky 

pracovního zdraví, současné definice a teorie pracovního stresu a představení problematiky 

copingu a copingových strategií. Následně se práce věnuje specifikům učitelské profese na 

středních odborných školách a předkládá přehled dosavadních výzkumných zjištění 

zabývajících se pracovním stresem u učitelů, a specificky pak učitelů středních odborných škol. 

Empirická část práce měla dva hlavní výzkumné cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jaká je 

míra výskytu pracovního stresu a jaké jsou hlavní zdroje stresu v pracovním prostředí u učitelů  

a učitelek na středních odborných školách. Druhým cílem bylo identifikovat, jaké copingové 

strategie učitelé a učitelky používají ke zvládání pracovního stresu a zda jsou tyto strategie 

efektivní. Empirická část práce byla realizována formou dotazníkového šetření na 3 středních 

odborných školách. Výsledky ukázaly, že nadpoloviční většina respondentů zažívá pracovní 

stres, přičemž hlavní prediktory stresu byly konflikt práce-rodina a pracovní nejistota. Byly 

identifikovány efektivní i neefektivní copingové strategie.  

 

Klíčová slova: stres, pracovní stres, střední odborné školy, učitelé, coping, copingové strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNOTATION 

This diploma thesis focuses on the issues of occupational stress among vocational 

schools’ teachers. The theoretical part of the thesis introduces the discipline of occupational 

health psychology, presents current definitions and theories of occupational stress, and then 

focuses on the concepts of coping and coping strategies. Next, the specificity of teachers 

‘occupation at vocational schools is discussed and a summary of existing research findings 

concerning teachers’ stress, and especially vocational teachers´ stress is presented. 

The empirical part of the thesis had two main research aims. The first aim was to 

examine the extent to with vocational school teachers experienced occupational stress and to 

identify main stressors at their workplaces. The second aim was to identify coping strategies 

and to explore whether these strategies were effective. The data were collected using  

a questionnaire which was distributed among teachers in three vocational schools. The results 

showed that more than half of the respondents experienced stress and that main predictors of 

stress were work-family conflict and job insecurity. Both effective and ineffective coping 

strategies were identified.  

 

Key words: stress, occupational stress, vocational schools, teacher, coping, coping strategies 
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1 Úvod 
 

„ Mají-li být hlava a tělo zdravé, musíte léčit mysl: ta přichází na řadu jako první…,neboť 

je velkým omylem dnešní doby při léčbě lidského těla, že ho lékaři oddělují od duše.“ 

Platón 

Téma diplomové práce „Pracovní stres a jeho zvládání u učitelů středních odborných 

škol“ je zaměřeno na učitele středních odborných škol a jejich zvládání pracovního stresu. Stres 

má závažné dopady na lidské zdraví a pracovní stres, související s výkonem učitelského 

povolání, snižuje kvalitu pracovního výkonu učitele a toto má v konečném důsledku negativní 

vliv na výuku (Míček, Zeman, 1992). Podle dosavadních výzkumů, prováděných u nás  

i v zahraničí, značná část učitelů prožívá stres často. Výsledky empirických šetření Státního 

zdravotního ústavu zjišťují nadměrný stres u téměř 60% učitelů (SZÚ, 2002). Téměř 80% 

učitelů vnímá vysokou pracovní zátěž a psychický stav 75% učitelů vykazuje četné subjektivní 

potíže (Blažková, Malá, 2007). Řecký výzkum z roku 2005 identifikoval konkrétní zdroje 

(problémy v interakci se žáky a nezájem žáků) pracovního stresu u učitelů základních  

a středních škol (Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 2005). Dosavadní výzkumy v České 

republice týkající se stresu učitelů byly zaměřeny převážně na základní školy nebo střední 

školy, nikoliv na střední odborné vzdělávání. Střední odborné školy poskytují vzdělávání ve 

více oborech; z vlastní praxe učitelky na střední odborné škole vím, jak náročné povolání 

učitele na těchto typech škol bývá. Sama působím jako učitelka na střední odborné škole  

a pracovní stres učitelů středních odborných škol považuji za důležité a neprobádané aktuální 

téma, a z tohoto důvodu jsem se rozhodla toto téma zpracovat ve své diplomové práci.  

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na základní pojmy a definice stresu, 

vymezení disciplíny pracovního zdraví, představení pojmů coping a copingové strategie,  

a následně na specifika výuky na středních odborných školách. Předložila jsem přehled 

dosavadních zjištění, která se zabývají pracovním stresem u učitelů, a především u učitelů 

středních odborných škol. Využila jsem poznatky a stanoviska zahraniční i tuzemské odborné 

literatury a dalších zdrojů.  

V empirické části diplomové práce jsem si stanovila dva výzkumné cíle. Prvním cílem 

bylo zjistit, jaká je míra výskytu pracovního stresu a jaké jsou hlavní zdroje stresu v pracovním 

prostředí u učitelů a učitelek na středních odborných školách. Druhým cílem bylo identifikovat, 

jaké copingové strategie učitelé a učitelky používají ke zvládání pracovního stresu a zda jsou 

tyto strategie efektivní. Empirická část práce byla realizována formou dotazníkového šetření na 

3 středních odborných školách.  
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Cílem práce bylo zjistit a poukázat na fakt, že pracovní stres je důležitým a aktuálním 

tématem a problémem učitelů na středních odborných školách v současnosti. Neméně důležitou 

otázkou je, jak tento pracovní stres díky copingovým strategiím zvládat. Práce se snaží zjistit, 

zda jsou používané copingové strategie efektivní. Používání copingových strategií může 

v optimálním případě vést k uvolnění napětí a stresu, k načerpání síly a energie a sloužit 

k nalézání řešení problémů. Toto všechno je jedním ze základních předpokladů pro výkon práce 

učitele. 
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2 Teoretická část práce 
 

2.1  Zdraví: definice pojmu 
 

Současné pojetí zdraví můžeme vysvětlit jako optimální stav fungování člověka.  

Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health Organization) definovala v roce 1946 

pojem zdraví jako „ stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky  

i sociálně. Není to nepřítomnost nemoci a neduživosti.“„ Health is a state o complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity“ (WHO, 1946). 

Toto pojetí zdraví koncipuje zdraví jako komplex biologických, psychických  

a sociálních aspektů a pojí se s pozitivním psychickým a tělesným stavem člověka  

a s uspokojivým sociálním fungováním (Mlčák, 2005). Další definice pojmu zdraví pochází 

z roku 2001:  „Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který 

mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých 

lidí.“ (Křivohlavý, 2001, str. 166). Lidské zdraví ovlivňují vnitřní a vnější a faktory. Mezi 

vnitřní faktory patří genetické vlivy a vlivy získané při příchodu na svět. Vnější faktory, 

ovlivňující zdraví jedince, jsou životní prostředí, zdravotní péče a životní styl (tamtéž). 

Za posledních sto let se radikálně změnila struktura nemocí, které jsou nejčastější 

příčinou smrti. Zatímco na počátku 20. století se umíralo především na nemoci nakažlivé, 

v posledních letech jsou nejčastější příčinou smrti nemoci, které úzce souvisí se současným 

životním stylem. V dnešní době jsou na člověka kladeny příliš vysoké nároky ve všech 

oblastech života. Tyto nároky značně ovlivňují psychiku jedince, který nemá vždy dostatek 

prostoru nebo vůle pro nabrání nových sil, a to vede k navýšení neurotických a psychotických 

onemocnění. Výskyt rizikových faktorů v souvislosti se životním stylem a následnými 

nemocemi má vzestupnou tendenci. Mezi tyto rizikové faktory patří, mimo jiné, i stres (tamtéž, 

2001). 

2.1.1 Psychologie zdraví 

Ke zrodu speciální vědní disciplíny psychologie zdraví přispělo několik důvodů. 

Především se v průběhu 20. století změnila již zmíněná struktura nemocí (Křivohlavý, 2009). 

Příčiny smrti jsou ve 21. století jiné, než tomu bylo na počátku 20. století. V dnešní době se 

umírá především na nemoci kardiovaskulární, nádory, chronické nemoci a úrazy. 

Dalším z důvodů je, že se změnilo pojetí zdraví. Zatímco na počátku 20. století bylo 

zdraví chápáno jako „nepřítomnost nemoci“, v 21. století se zdraví chápe jako stav, kdy je 

člověku „dobře“. Tradiční biomedicínský model se změnil. K pojetí člověka jako integrálního 

celku patří nejen biologická, ale také psychická a sociální dimenze. V současnosti se také 
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ukazuje, že příčinou mnoha nemocí nejsou jen jednoduše definovatelné patogeny. Za zhoršený 

zdravotní stav jedince mohou i rizikové faktory chování typu nadměrné konzumace alkoholu, 

kouření, užívání drog, nezdravé dietní způsoby, nedostatek pohybu, promiskuita apod. 

Dále se ukazuje, že z hlediska zdravotního stavu člověka je výhodná prevence 

(předcházení nemocem). Prevence může také výrazně snížit na stále vzrůstající výdaje na 

zdravotnictví (Křivohlavý, 2009). Psychologie zdraví je speciální psychologickou vědní 

disciplínou, která se věnuje porozumění psychologickým vlivům na zdraví a nemoc  

a psychologickým vlivům a momentům, ovlivňujícím zdravotní politiku a zdravotní zásahy  

a opatření (Taylor, 1995). 

V roce 1978 byla psychologie zdraví uznána jako samostatný specializační obor 

psychologie, kdy Americká psychologická společnost (APA) ustanovila svou 38. divizi jako 

orgán profesionálních psychologů, nazvanou Psychologie zdraví (Health Psychology Divison). 

Psychologové, pracující v tomto oboru, mají specializaci na psychologii zdraví. Tento obor se 

zaměřuje na psychicky relativně zdravé lidi, na předcházení zdravotním těžkostem, kdy jde  

o prevenci, a nikoliv o terapii. Tato disciplína se také snaží budovat své teorie i svou 

poznatkovou základnu vědeckými způsoby. Cílem oboru psychologie zdraví je budování teorie 

zdravého jednání a chování člověka a získávání solidních poznatků z oblasti psychologie – na 

jedné straně o tom, co naše zdraví posiluje, a na druhé straně o tom, co našemu zdraví škodí 

(Křivohlavý, 2009, str. 25). 
 

2.2 Psychohygiena a zdraví 

Zdraví fyzické je stejně důležité jako zdraví duševní. Obě tyto oblasti se navzájem do 

značné míry ovlivňují. Člověk, aby se cítil vyrovnaný, by měl mít v rovnováze sféru tělesnou, 

duševní a sociální. V dnešní době se klade velký důraz na tzv. duševní hygienu neboli 

psychohygienu, která je důležitým pomocníkem k udržování duševního zdraví jedince. Duševní 

zdraví je v podstatě nepřítomnost duševní nemoci, nerovnováhy a poruch adaptace, popřípadě 

absence stresu. Duševní hygiena neboli psychohygiena pomáhá chránit a pečovat o duševní 

zdraví člověka. Duševní hygiena má blízko jak k lékařským oborům, tak k psychologii  

a sociologii. 

Duševní hygienu lze charakterizovat v užším slova smyslu jako boj proti výskytu 

duševních nemocí. V širším slova smyslu duševní hygienou rozumíme péči o umožnění 

optimálního fungování duševní činnosti. Mentální hygiena se zabývá především duševně 

zdravými lidmi, kdy u nich jde o upevnění a posílení duševního zdraví. Na druhou stranu se 

věnuje i lidem nemocným, kterým přináší podněty k dodržování zásad duševní hygieny v době 
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nemoci a ukazuje, že je možné lépe a s větším úspěchem vzdorovat nemoci při dodržování 

těchto zásad. Cíle duševní hygieny se zaměřují především na sebevýchovu, zrání osobnosti  

a duševní klid. Duševní hygiena také zaměřuje pozornost na otázky sociální interakce, úpravy 

životního a pracovního prostředí a životosprávy (Křivohlavý, 2009). 

2.3 Pracovní zdraví 

Jorma Rantanen v knize Global Occupational Health (2011) definuje pracovní zdraví 

jako “vícerozměrný obor, zahrnující vědu, sociální vývoj, ekonomiku, právo, zaměstnanecké 

studie, a problémy běžných rodin. Zdraví a bezpečnosti lidí při práci je rozhodujícím zájmem 

všech společností a zemí“ (Rantanen, 2011, str. 3). 

V dnešní době zaměstnavatelé stále více pozornosti věnují pracovnímu zdraví.  Je jejich 

zájmem nejenom zachovat, ale i rozvíjet a podporovat zdraví svých zaměstnanců. Je všeobecně 

známým faktem, že v dnešní globální ekonomice může pracovní stres spolu s dalšími 

zdravotními faktory ovlivňovat produktivitu práce, spokojenost zaměstnanců, bezpečnost 

práce, vysoké absence, a dokonce i násilí na pracovišti. V souvislosti s pracovním zdravím 

vykonávají zaměstnanci u svého praktického lékaře periodické prohlídky. Tyto prohlídky jsou 

povinné a zaměstnavatel, respektive personalista, zajišťuje pravidelné plnění této povinnosti 

svým zaměstnancem.  Pokud hovoříme o pracovním zdraví učitelů, kdy se na zdravotních 

prohlídkách ověřuje, zda jsou zdravotně způsobilí pro výkon svého povolání, chodí učitelé na 

tyto zdravotní prohlídky každé čtyři roky do 50 let věku. Po padesátém roce tyto prohlídky 

absolvují každé dva roky (Zákoník práce, §103). 

 V současnosti je také velkým trendem poskytovat zaměstnancům například různé 

finanční příspěvky na rekreaci nebo poukázky Flexi Pass společnosti Sodexo. Smyslem těchto 

poukázek je podpora aktivního odpočinku zaměstnanců a je jako nefinanční bonus poskytována 

některými zaměstnavateli. Jejich pomocí lze hradit například sportovní aktivity, lázeňské 

pobyty, nadstandardní zdravotní péči, cestování a dovolenou v ČR i v zahraničí atd. 

(www.sodexo.cz). Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze se podporou zdraví rozumí 

souhrn aktivit a opatření, která směřují nejen k předcházení nemocem, ale i ke zlepšení zdraví 

jednotlivce a celé společnosti. SZÚ definuje podporu zdraví na pracovišti jako „strategii 

doplňující péči o zdraví zaměstnanců. Zavádění a uskutečňování těchto aktivit není povinné, 

přesto již mnoho zaměstnavatelů uznává význam podpory zdraví zaměstnanců, která může po 

určité době přinést snížení krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, zlepšení 

spokojenosti a zdraví zaměstnanců vedoucí ke zvýšení produktivity práce, zlepšení pověsti  

a atraktivity podniku a další výhody.“  

http://www.sodexo.cz/
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3 Stres a jeho definice 

V odborné literatuře se setkáváme s různými definicemi tohoto pojmu, které se 

v mnohém shodují, avšak neexistuje jedna definice slova stres. Různí badatelé a autoři napsali 

různé definice pojmu stres. Mezi lékaři různých oborů a odborníky, zabývajícími se vědecky 

stresem, existují rozpory v definování pojmu stres. V knize Jak žít a vyhnout se syndromu 

vyhoření autor Radkin Honzák píše, že toto slovo bylo zařazeno do lékařského slovníku před 

sedmdesáti lety a do té doby fungovalo pouze jako technický pojem, který označuje namáhání 

nebo zatížení (Honzák, 2018, str. 87).  

Samotné slovo stres pochází z anglického výrazu „stress“, které vzniklo z latinského 

slovesa stringere, které lze přeložit jako „utahovat, stahovat, zadrhovat“ smyčku kolem krku 

odsouzence. Můžeme tím také rozumět „být vystaven nejrůznějším tlakům“ a proto „být 

v tísni“ Schreiber ve své knize Lidský stres (2000) označuje stres jako „biologický fenomén“, 

který se může podílet na vyvolávání nebo zhoršování nemocí a že omezování důsledků stresu 

nebo zmírnění jeho subjektivního vnímání může nemocnému člověku pomoci. 

Vladimír Kebza v Psychosociálních determinantech zdraví poukazuje na fakt, že stres 

je jedním z pojmů, které přešly z odborného do obecného jazyka, mimo jiné v důsledku 

popularizace v médiích. Dodává ovšem, že v odborném jazyce většina autorů naopak rozlišuje 

výraz zátěž (load) od stresu. Zatímco zátěž může být pro lidský organismus stimulujícím 

faktorem, nezvládaný a dlouhodobě působící chronický stres představuje pro lidský organismus 

riziko (Kebza, 2005).  

Jako první se o definici stresu pokusil kanadský endokrinolog maďarského původu Hans 

Selye (1907-1982), který své poznatky shrnuje takto: „Stres je nespecifická (tj. nastávající po 

různých zátěžích stereotypně) fyziologická reakce na jakýkoliv nárok na organismus kladený.“ 

(Bártová, 2011, str. 31) Modifikovaná definice stresu podle Lazaruse je následující: „Stres je 

nárok na jednotlivce, který přesahuje jeho schopnost se s nárokem vypořádat, bez problémů mu 

čelit.“ Na rozdíl od definice stresu podle Selyeho, kdy Selye uvádí jakýkoliv nárok, 

v Lazarusově definici jde o nárok přetěžující (Schreiber, 2000). 

Podle Křivohlavého se stresem „obvykle rozumí vnitřní stav člověka, který je buď 

přímo něčím ohrožován, nebo takové ohrožení očekává, a přitom se domnívá, že jeho obrana 

proti nepříznivým vlivům není dost silná“ (Křivohlavý, 1994, str. 10). Karel Paulík ve své knize 

Psychologie lidské odolnosti uvádí, že „se stres spojuje se situacemi obtížnými, ohrožujícími, 

významně narušujícími rovnováhu organismu a vyvolávajícími závažné změny 

v hormonálním, oběhovém a imunitním systému“ (Paulík, 2010, str. 41). Jiní autoři naopak 

konstatují, že „stresem rozumíme změny, které vznikají v psychologických regulačních 
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mechanismech a činnostech, jako reakce na působení různých stresorů (podnětů), k nimž 

dochází při stresových situacích“ (Bártová, 2011, str. 35). Jako příklad lze uvést také definici 

Křivohlavého: „Pro definici stresové situace je podstatný poměr mezi mírou (intenzitou, 

velikostí, tlakem apod.) stresogenní situace (stresoru či stresorů) a silou (schopnostmi, 

možnostmi apod.) danou situaci zvládat“ (Křivohlavý, 2009, str. 171). 

Jako další příklad můžeme použít definici Nakonečného, podle kterého stres vzniká 

tehdy, působí-li na člověka nadměrně silný podnět dlouhou dobu nebo ocitne-li se 

v nesnesitelné situaci, jíž se nemůže vyhnout, a setrvává-li v ní. Situace psychické zátěže, 

stresu, má za následek nadměrné vzrušení, na něž organizmus odpovídá nejdříve poplachovou 

reakcí, která po určité fázi rezistence přechází v pokus o adaptaci, a nepodaří-li se, ve vyčerpání 

(Nakonečný, 2003, str. 40). Jinou z definic stresu představuje Jiří Plamínek (2008), který uvádí, 

že stres vzniká konfrontací potřeb, tužeb a reality. Přestože existují různé další definice stresu 

a stresové situace, je potřeba si uvědomit, že stres je přirozená a nedílná odpověď organizmu 

na podněty a situace vnějšího a vnitřního prostředí těla. Stresové odpovědi lidského organizmu 

pomáhají přežít a zpracovat náročné, zátěžové nebo nebezpečné situace.  

3.1 Druhy stresu 

Již zmíněný Hans Selye, který jako první definoval stres, také použil jako první pojem 

„ rozměr stresu“ a označil jeho dva protikladné póly: 1) distres: negativně působící stres, 2) 

eustres: kladně působící stres. Zatímco pojem distres je používán pro nejnepříznivější stresové 

situace, je pojem eustres používán v souvislosti s radostí z dosaženého cíle, výhry, efektivní 

práce nebo života (Bártová, 2011). Plamínek (2008) uvádí, že ve stejné situaci může jeden 

člověk prožívat eustres a jiný naopak distres. Jako příklad uvádí v reakci na blízkost myši nebo 

žáby, kdy můžeme ječet, cítit paniku nebo odpor, ale také radost a zájem (Plamínek, 2008, str. 

134). Jak dále konstatuje Bártová, v současné době také používáme pojmy hyperstres, což je 

stres přesahující hranice adaptability, a hypostres, tzn. stres, který se dá ještě zvládnout, ale při 

dlouhodobém působení může nastat zvrat. Pro člověka je škodlivé, pokud překročí určitou 

individuální hranici, kdy se stres stává distresem. Po neurochemické stránce jsou oba druhy 

stresu – distres a eustres – podobné. Liší se pouze v tom, jak se daný jedinec subjektivně cítí. 

Při distresu člověk nabývá pocitu přetížení, zoufalství a bezmoci, zatímco při eustresu naopak 

cítí pocit triumfu a radosti (Bártová, 2011). 
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Podle Honzáka lze stres také dělit na:  

- stres organizační  

- stres psychologický  

- stres fyziologický (Honzák, 2018, str. 88). 
 

3.2 Pracovní stres a modely pracovního stresu 

S pracovním stresem se setkáváme v každém povolání, učitelská profese není v tomto 

ohledu výjimkou. Pracovní stres je nejčastěji způsoben špatnou organizací práce, nároky  

a tlaky, které neodpovídají znalostem a schopnostem pracovníka, a nedostatkem podpory okolí.  

V roce 1979 představil Robert Karasek, americký sociolog, jeden z nejznámějších 

modelů pracovního stresu, týkající se pracovní zátěže a stresem souvisejícím s prací. Jedná se 

o model „Požadavky-kontrola“ (Job Demand-Control, JD-C) a následně novější model nazvaný 

„Požadavky-kontrola-podpora“ (Job Demand-Control-Support, JD-C-S). Základní myšlenou 

těchto modelů je, že podle Karaseka není pracovní stres pouze výsledkem pracovních nároků 

(demands), ale interakce mezi nároky a požadavky a mírou kontroly nad výkonem práce. 

Nejvíce stresové situace na pracovišti jsou podle modelu JD-C-S takové, kdy pracovní zažívá 

následující triádu: vysoké nároky – nízká kontrolu – nízká sociální podpora.  

Další z modelů pracovního stresu vytvořili v roce 2001 Arnold Bakker a Evangelia 

Demerouti. Jde o model JD-R (Job Demands – Resources), do češtiny překládaný jako Model 

požadavky – zdroje (viz např. Zábrodská a kol, 2018). V roce 2017 provedli Toon W. Taris a 

kol. výzkum o použití teorii pracovního stresu v souvislosti se stresem pedagoga. Pro tento 

výzkum použili model pracovního stresu JD-R a došli ke zjištěním, že navzdory značnému 

příslibu jako heuristického nástroje v šetřeních učitelského stresu, není jeho potenciál zatím 

zcela využíván (T. M. McIntyre, 2017, str. 237). Zábrodská a kol. (2018) použili JD-R model 

k výzkumu vyhoření jako výsledku dlouhodobého stresu u vysokoškolských pedagogů, a 

zjistili, že hlavním prediktorem vyhoření je konflikt mezi nároky práce a rodiny, tedy obtíže při 

skloubení těchto sfér. Další použití JD-R modelu v českém prostředí realizoval Mudrák a kol. 

(2018), rovněž u vysokoškolských pedagogů.  

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vydala v roce 2007 

prohlášení, ve kterém uvádí jako příčiny pracovního stresu následující faktory: 

- nejistota pracovních poměrů spojená s nestabilitou na trhu práce, obavy ze ztráty pracovního 

místa; 

- rostoucí náchylnost ke stresu v souvislosti s globalizací, např. nejistota a strach způsobené 

přesouváním pracovních míst do zahraniční; 
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- úbytek jistot v důsledku nových forem pracovních smluv, např. snížené ochrany proti výpovědi, 

krácení dovolené, více přesčasů, práce na zkrácený pracovní úvazek a smlouvy na dobu určitou; 

- dlouhá pracovní doba a rostoucí intenzita práce (nárůst produktivity a následně „ zhuštění“ 

pracovní náplně); 

- rostoucí emocionální náročnost práce (vyžaduje stále vyšší stupeň sociálně-emocionálních 

kompetencí), práce s klienty se stává stále náročnější, což potvrzují pedagogové a sociální 

pracovníci; 

- neslučitelnost zaměstnání a soukromého života (Bártová, 2011, str. 33). 

Mezi další příčiny pracovního stresu v dnešní době patří také neetické chování na 

pracovišti, například mobbing (jedná se o nejrůznější formy dlouhodobého negativního chování 

na pracovišti vůči konkrétním zaměstnancům, blíže viz např. Zábrodská, Květon, 2012), 

obtěžování, bossing (psychická šikana v zaměstnání, které se dopouští nadřízený pracovník 

vůči svému podřízenému) či diskriminace. 

Matoušek (2003) rozlišuje pracovní stres jako akutní, ke kterému dochází při těžkých 

pracovních úrazech nebo průmyslových haváriích. V závislosti na závažnosti situace nebo typu 

osobnosti se projevuje nejenom v psychice, ale i v narušení některých tělesných funkcích (např. 

ztráta paměti, zmatené jednání, šok, ztráta vědomí). Jako další příklad pracovního stresu uvádí 

chronický stres, který vzniká působením stresorů, což jsou např. narušené mezilidské vztahy na 

pracovišti, špatná organizace a režim práce. Chronický stres velmi často působí nepříznivě na 

pracovní výkonnost zaměstnance, projevující se kolísajícím pracovním výkonem, rychlou 

únavou, zvýšenou úrazovostí apod. Dalším typem pracovního stresu je podle Matouška 

posttraumatický stres, který je zpožděnou reakcí na stresovou situaci. V pracovním životě se 

objevuje v souvislosti s průmyslovými haváriemi, ale i u některých osob v souvislosti se 

závažným pracovním úrazem či vznikem nemoci z povolání. Posttraumatický stres je provázen 

pocity úzkosti, psychického napětí a deprese, ale pocity marnosti a ztrátou sebedůvěry. 

Dalším typem pracovního stresu je anticipační stres. Tento typ stresu vzniká 

v souvislosti s dějem, který má teprve nastat. V pracovním životě může nastat při nástupu do 

nového zaměstnání, v případě, že se pracovní podmínky a požadavky liší od původního 

zaměstnání. Pocity úzkosti a nejistoty, provázející tento typ stresu většinou brzy odezní 

(Matoušek, 2003, str. 8-9). 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze vydal v roce 2016 doporučení, jak se chránit 

před vznikem pracovního stresu. V něm mimo jiné doporučuje, že v případě psychicky 

náročného povolání si má člověk sestavit pracovní rozvrh nebo seznam úkolů, jež má splnit. 

Tyto úkoly by se neměly odkládat. Také bylo konstatováno, že sociální opora přispívá ke 
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snížení stresu. Další z doporučení se týká práce s počítačem, kdy může docházet ke zhoršení 

zraku. V tom případě je na místě vyhledat odborné lékařské vyšetření. Některá z těchto 

doporučení by se mohla aplikovat v učitelské profesi. O učitelském stresu se podrobněji zmiňuji 

v kapitole7.1.  
 

3.3 Stresory 

Stresory jsou podněty, vlivy nebo tlaky, které spouští stresovou reakci (Bártová, 2011, 

str. 20). Hans Selye označuje za stresor všechno, co na nás a náš organismus klade určité 

požadavky a čemu se musíme přizpůsobit nebo nějak reagovat. Ve stresové reakci se snižuje 

subjektivní schopnost a kontroly a člověk nebo jeho okolí ji může registrovat v rovině 

pozorovatelného chování, fyziologie, emocí a myšlenek. Selye dělí stresory do dvou základních 

skupin: 1) fyzikální, 2) emocionální. Fyzikální stresory jsou různé jedy, alkohol, nikotin a 

drogy, ale také znečištěné ovzduší, přírodní změny a katastrofy, změny ročních období a 

podobně. Emocionální stresory mohou být například zármutek, stav úzkosti, obavy, strach 

z budoucnosti, nenávist a zloba mezi lidmi, narušené mezilidské vztahy, nedostatečné zázemí 

v rodině a podobně (Bártová, 2011, str. 20). Se zajímavým názorem přichází Zdenka Bártová, 

která uvádí, že „ stresorem se pro nás může stá každý problematický spolupracovník, konfliktní 

člen rodiny, byrokratický úředník, hádaví rodiče problematického žáka apod.“ (tamtéž). 

 Narušené sociální vazby představují pro jedince stresující situace. Mohou být 

způsobené například různými neshodami v rodině nebo v zaměstnání, v učitelské profesi 

hádkami mezi učiteli a žáky, ale i nedostatkem času na běžné pracovní úkony (Bártová, 2011, 

str. 21). Karel Paulík v Psychologii lidské odolnosti rozlišuje stresory na 

• reálné – aktuálně ohrožující a rušivě působící faktory v životě člověka 

• potenciální – situační aspekty, které mohou vyvolat stres při dosažení určité intenzity, 

frekvence, kumulace nebo doby trvání, jako například hluk, chlad, nahromadění 

pracovních povinností a úkolů při časové tísni. 

Podle Paulíka k faktorům, které mají rozhodující vliv na to, zda se potenciální stresory 

stanou stresory reálnými, patří: 

• subjektivní hodnocení 

• individuální osobnostní charakteristiky 

• používaný způsob vyrovnávání se se zátěží 

• přítomnost či nepřítomnost nepříznivých životních událostí a drobných denních 

nepříjemností (daily hassles) 

• dosavadní zkušenosti jedince se stresem 
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• sociální opora 

• sociální status (Paulík, 2010, str. 42). 

Stanislav Pelcák ve své knize Stres a syndrom vyhoření zmiňuje také psychosociální 

stresory, které považuje za závažné, protože ovlivňují imunitní systém a mohou spustit 

patofyziologický proces, který by bez přítomnosti stresu, jenž posloužil jako katalyzátor, 

nevznikl nebo nenastal tak brzy. Evans a kol. přicházejí s hypotézou o rozdílném fungování 

imunitního systému v reakci na akutní a chronický stresor  (Pelcák, 2015, str. 19). Charley 

Cungi rozlišuje stresory na  

• akutní 

• chronické 

a dále je člení z hlediska jejich povahy a podle jejich aspektů konkrétních nebo vztahových. 

Pokud hovoříme o učitelské profesi, s akutními stresory se učitelé setkávají často. Jde 

především o situace, kdy nečekají změnu v chování žáků nebo rodičů a záleží na pedagogovi, 

jak tuto situaci zvládne vnitřně a navenek – svou řečí těla, hlasem, chováním a následným 

jednáním. 

Chronické stresory jsou vyvolány opakujícími se situacemi. K tomu přispívá dnešní 

životní tempo a mnohem náročnější životní styl. Na každého člověka jsou kladeny daleko větší 

nároky na dovednosti čelit všem stresorům, které se objevují jak v soukromí, tak v práci. 

V zaměstnání narůstá nevyhnutelný nátlak na schopnost přizpůsobit se, vyrovnat se 

s jinými požadavky a soutěžení. V současné době jsou učitelé každodenně vystaveni tlaku jak 

ze strany žáků, tak i ze strany rodičů či vedení školy. Způsob chování a jednání studentů je 

zejména pro starší učitele novým fenoménem, se kterým si ne vždy vědí rady, a následkem 

nepříjemných situací se dostávají do duševní krize a chronického stresu (Bártová, 2011). Eva 

Rheinwaldová v knize Dejte sbohem distresu shrnuje stresory do tří širších kategorií: 

• myšlenkové – jako výsledek pohledu na sebe, na druhé lidi, na svět a situace, do kterých se 

dostáváme, dále jako výsledek emocí a vztahů 

• úkolové – jako výsledek naší výchovy, našeho zaměření (perfekcionismus, pomalost nebo 

rychlost, včasné plnění úkolů nebo oddalování povinností) 

• fyzikální – prostředí, ve kterém žijeme, pracoviště, pomůcky, se kterými pracujeme a vše, 

co má vliv na náš organismus (Bártová, 2011). 
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3.4 Projevy stresu 

Stres člověka provází celý život. Ke stresové reakci dochází vždy, když se náš 

organismus setká se stresorem. Stanislav Pelcák (2015, str. 19-20) definuje stres 

z fyziologického hlediska jako „nespecifickou, stereotypně nastávající reakci organismu na 

vlivy narušující relativní rovnováhu organismu (fyzikální, psychické, sociální)  

Pelcák (2015) shodně s Bártovou (2011) člení stresové reakce do tří fází: 

• poplachová reakce 

• rezistence 

• vyčerpání 

Tyto fáze vychází z koncepce GAS (General Adaptation Syndrom) podle jejího autora 

Selyeho (Paulík, 2010). 

Poplachovou reakci charakterizuje akutní reakce jednotlivce vystaveného stresu. V této 

fázi tělo mobilizuje energii potřebnou pro rychlou soustředěnou reakci. Energetické zdroje těla 

jsou glukóza a mastné kyseliny ze svalů, jater a tukové tkáně. U člověka je vyvolán neklid, 

během kterého dochází k vyplavení adrenalinu a noradrenalinu a je aktivován sympatikus. 

Projeví se to například zúžením cév a v kůži, zrychlením tepu srdce, zrychlením dechu, 

zvýšením napětí kosterního svalstva a jeho zvýšeným zásobením krví, snížením napětí 

hladkého svalstva trávicího traktu, rozšířením zornic, husí kůží (Bártová, 2011). 

Pelcák (2015) uvádí tyto projevy poplachové fáze: 

• rychlá mobilizace energetických zdrojů (glukóza a mastné kyseliny ze svalů, jater a 

tukové tkáně) 

• zvýšení funkce kardiorespiračního systému – redistribuce krve k srdci a ke svalům 

končetin 

• zvýšení svalového napětí a svalové síly 

• snížení pocitu bolesti 

• zlepšení kognitivních a smyslových schopností, zlepšení paměti 

• rozšíření zornic pro efektivnější orientaci v prostoru 

• zkrácení koagulačního času (příprava na zranění) 

• snížení obranyschopnosti k uchování energie pro krizový stav 

• potlačení trávících pochodů (útlum peristaltiky a sekreční činnosti) při současné stimulaci 

činnosti tlustého střeva a močového měchýře 

• zvýšené pocení 

• snížení reprodukčních mechanismů (Pelcák, 2017, str. 17). 
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Rezistencí rozumíme všeobecný adaptační syndrom (Bártová, 2011) nebo také 

adaptační fáze (Pelcák, 2017). Rezistenci spojujeme s relativním zklidněním, při kterém jsou 

zajišťovány další zdroje potřebné pro mobilizaci energie. Adaptační fáze se vyznačuje stavem 

pohotovosti a vypětím organismu. Podle Bártové (2011, str. 22)  je „ aktivován parasympatikus 

a z hypofýzy se uvolňuje adrenokortikotropní hormon, který stimuluje kůru nadledvinkovou 

k produkci kortizolu a kortizonu“. Tyto zdroje tedy mobilizují energii organismu a pomáhají 

nám přežít. Jestliže není adaptace dostatečně účinná a stresová reakce trvá dále, náš organismus 

zůstává dál v trvalém napětí, které může vést i k onemocnění depresí. 

Pelcák nazývá třetí fázi vyčerpání jako exhausce, kdy získaná resistence je 

nedostačující, případně klesá. Tato fáze nastává v případě, kdy je působení zraňujícího stresoru 

příliš dlouhé a organismus už nemá prostředky na adaptaci. Mnohé fyziologické dysfunkce 

z první fáze se  objevují znovu. Působí-li stresor i nadále, objevují se různé negativní důsledky, 

které mohou být i fatální (Paulík, 2010). Činnost endokrinní a nervové soustavy má podle 

Selyeho vliv na vytváření odolnosti organismu vůči účinkům stresu. Náš organismus se snaží 

dosáhnout stavu homeostázy, rovnováhy. Selye tvrdí, že „bez stresu by bylo málo pozitivních 

změn a konstruktivních činností, protože stres je ve své podstatě aktivačním činitelem“  

(Pelcák, 2015). 

Pelcák dále uvádí, že náš imunitní systém funguje rozdílně v reakci na akutní  

a chronický stresor. Zatímco „ akutní stres doprovázený aktivní snahou o zvládnutí situace 

zvyšuje aktivitu imunitního systému“, na druhou stranu „ chronický stres kombinovaný se 

ztrátou kontroly nad situací naopak aktivitu a funkčnost imunitního systému snižuje“ (Pelcák, 

2015, str.18). 

 

3.5 Přehled příznaků stresu 
Na projevy stresu u člověka je třeba nahlížet komplexně. Světová zdravotnická 

organizace v Ženevě uvádí následující příznaky stresu: 

A. Fyziologické příznaky stresu 

1. Bušení srdce (palpitace) – vnímání zrychlené, nepravidelné a silnější činnosti 

srdce. 

2. Bolest a sevření za hrudní kostí. 

3. Nechutenství a plynatost v břišní oblasti. 

4. Křečovité, svírající bolesti v dolní části břicha a průjem. 

5. Časté nucení k močení. 

6. Sexuální impotence a/nebo nedostatek sexuální touhy. 
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7. Změny v menstruačním cyklu. 

8. Bodavé, řezavé a palčivé pocity v rukou a nohou. 

9. Svalové napětí v krční oblasti a v dolní části páteře, často spojené s bolestmi 

v těchto částech těla. 

10. Úporné bolesti hlavy – často začínající v krční oblasti a rozšiřující se vpřed 

směrem od temene hlavy k čelu. 

11. Migréna – záchvatová bolest jedné poloviny hlavy. 

12. Exantém – vyrážka v obličeji. 

13. Nepříjemné pocity v krku (jako kdybychom měli v krku knedlík, pocit sucha). 

14. Dvojité vidění a obtížné soustředění pohledu očí na jeden bod (tzv. fokusace) 
 

B. Emocionální (citové) příznaky stresu 
 

1. Prudké změny nálady (od radosti ke smutku a naopak) 

2. Nadměrné trápení se věcmi, které zdaleka nejsou tak důležité. 

3. Neschopnost projevit emocionální náklonnosti, sympatizování s druhými lidmi. 

4. Nadměrné starosti o vlastní zdravotní stav a fyzický vzhled. 

5. Nadměrné snění a stažení se ze sociálního styku, omezení kontaktů s lidmi. 

6. Nadměrné pocity únavy a obtíže při soustředění. 

7. Zvýšená podrážděnost, popudlivost a úzkostnost. 

 

C. Behaviorální příznaky stresu (chování a jednání lidí ve stresu) 

1. Nerozhodnost a do značné míry i nerozumné nářky (bědování). 

2. Zvýšená náchylnost k nemocem, pomalé uzdravování po nemoci, nehodách a 

úrazech. 

3. Sklon ke zvýšené osobní nehodovosti a nepozornému řízení auta. 

4. Zhoršená kvalita práce, snaha vyhnout se úkolům, výmluvy, vyhýbání se 

odpovědnosti i častější podvádění. 

5. Zvýšené množství vykouřených cigaret za den. 

6. Zvýšená konzumace alkoholických nápojů. 

7. Větší závislost na drogách, zvýšené množství tablet a na uklidnění a léků na spaní. 

8. Ztráta chuti k jídlu nebo naopak přejídání. 

9. Změněný denní rytmus – problémy s usínáním, dlouhé noční bdění a pak pozdní 

vstávání s pocitem velké únavy. 
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10. Snížené množství vykonané práce a zvýšená nekvalitnost práce. (Křivohlavý, 

1994). 

 

3.6 Odolnost jedince vůči stresu 

Každý člověk prožívá stresovou zátěž jiným způsobem a odolnost vůči stresu je  

u různých lidí značně rozdílná. Nervový systém člověka je řízen parasympatickým  

a sympatickým nervovým systémem. Parasympatikus má na organismus jedince obecně 

tlumivé účinky, jako je například rozšíření cév, pokles krevního tlaku, snížení tepové frekvence, 

zatímco sympatikus má naopak účinky povzbuzující a uvádí tělo člověka do stavu pohotovosti, 

to znamená, uvolnění adrenalinu, zúžení cév, zvýšení krevního tlaku, zrychlení dechu, 

prokrvení svalstva atd.  

Sympatikotonik je člověk vysoce náchylný ke stresu a projevují se u něj přehnané 

reakce. Lidé tohoto typu reagují na stresové situace fyzické a psychické prudčeji, případně jsou 

ve stavu trvalého vnitřního stresu. Vagatonik, je člověk ovlivněný parasympatikem a snese díky 

své nižší vzrušivosti silnější stresovou zátěž. Je nezbytné, aby každý člověk poznal sám sebe a 

svoje reakce a uměl se tak lépe bránit proti vysoké vzrušivosti. V tom případě hovoříme o tzv. 

myšlenkovém přeladění (Bártová, 2011). K. Paulík také zmiňuje v knize Psychologie lidské 

odolnosti rozdílnou odolnost mužů a žen vůči zátěžovým situacím. Za předpokladu, že se 

v reakci na zátěž uplatňují genderové znaky způsobem, který odpovídá jejich obecným 

charakteristikám lze říci, že muži reagují na stres s větší mírou aktivity (agrese, útočení, 

rivalita), bagatelizace, externalizace (tendence shledávat příčiny stresových situací spíše ve 

vnějších okolnostech) než ženy (rezignace, odmítání, sebelítost, snaha o únik či náhradní 

uspokojení apod.). Podle Paulíka se mužská reakce na stres vyznačuje poměrně vysokou 

odolností vůči akutnímu stresu, ale nižší odolností vůči dlouhodobému stresu.  Naopak ženy 

bývají proti dlouhodobé zátěži odolnější a mají větší tendenci k vyhledávání sociální opory než 

muži (Paulík, 2010, str. 125). 
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4 Zvládání stresu 
Důležitou součástí problematiky stresu je tzv. coping. Ekvivalentem anglického slova 

„coping“ je pojem „zvládání“. Jde o aktivní a vědomý způsob zvládání stresu, se kterým se 

každý jedinec během svého života setkává. Mezi odbornou veřejností je nejvíce známá definice 

zvládání od Lazaruse z roku 1966: „Zvládáním se rozumí kognitivní proces řízení vnějších i 

vnitřních faktorů, které jsou člověkem v distresu hodnoceny jako ohrožující zdroje.“ „ Jádrem 

zvládání je využívání snah řídit vnitřní či vnější požadavky, které těžce doléhají na člověka“ 

(Lazarus, 1966, str. 28). 

Richard Lazarus byl významný americký psycholog, který se v 60. letech zabýval 

copingem. V 80. letech začala jeho spolupráce se Susan Folkmanovou, která je mezinárodně 

uznávanou psycholožkou, zabývající se psychickým stresem a jeho zvládáním. Folkmanová a 

Lazaurs (1986) definují pojem „coping jako neustále se měnící kognitivní a behaviorální úsilí 

o vyrovnání se se specifickými vnějšími a/nebo vnitřními požadavky, které zatěžují nebo 

přesahují zdroje jedince“ (tamtéž, str. 141). Z terminologického hlediska je třeba rozlišit pojem 

adaptace a pojem coping. Zatímco adaptace se vztahuje ke zvládání zátěže jako takové, coping 

se uplatňuje v případech, kdy je zátěž vzhledem k odolnosti osobnosti nadlimitní nebo 

podlimitní, a je tedy potřebné vyvinout zvýšené úsilí k vyrovnání se s ní. Jinak řečeno, coping 

představuje zvládání náročných nebo stresových situací (Paulík, 2010). Rita L. Atkinsonová 

definuje coping jako „proces, kterým se člověk snaží vyrovnat se stresovými situacemi“ 

(Atkinson a kol., 2003, str. 509-510). 

Podle Pelcáka (2015) coping „postihuje komplex protektivních faktorů, které člověku 

pomáhají zvládnout nepříznivé události a přečkat je při zachování psychické rovnováhy  

a integrity osobnosti.“ Pelcák rovněž uvádí, že důležitou roli sehrávají také vnitřní faktory, 

osobnost jedince, jeho vrozené dispozice, zkušenost a dovednosti, které získal v průběhu 

zvládání stresových situací. Zvládání zahrnuje reakce na bezprostředně přicházející, případně 

již působící stresor, nebo konzistentní způsob vyrovnání se se stresory působícími v různých 

situačních kontextech (Pelcák, 2015). Nakonečný (2003, str. 41) v Encyklopedii obecné 

psychologie vysvětluje pojem coping jako „zvládnutí nebo zvládávání stresoru působícího 

stresoru, tj. nasazení sil k boji se stresem, přičemž se tu opět uplatňuje hledisko jednoty 

osobnosti a jejího životního prostředí; zvládnutí stresu je nejen záležitostí postižené osoby, 

jejich osobnostních vlastností, ale i jejího, především ovšem sociálního zázemí (pomoc rodiny, 

přátel, spoluzaměstnanců apod.). Současně tu nejde jen o řešení problému (kognitivní aspekt 

stresové situace), ale o nasazení celé osobnosti, tj. také například o zvládnutí vzniklé 

emocionální krize“ (tamtéž, str. 41). Podle Křivohlavého je zvládání proces zaměřený na jasně 
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definovaný cíl, jímž může být např. snížit to, co člověka ohrožuje; tolerovat to, co nepříjemného 

se děje; zachovat si tvář a pozitivní obraz sama sebe; zlepšit podmínky, za nichž by bylo možné 

se po zážitku životní těžkosti zregenerovat a pokračovat v sociální interakci (Křivohlavý, 

2002). 

4.1 Coping a copingové strategie 
Lazarus (1966) rozlišuje čtyři kategorie strategií copingu: 

1. útok na obtěžující a rušivý fenomén (noxa); 

2. různé druhy aktivit směřujících k posilování vlastní obranyschopnosti vůči noxám; 

3. vyhýbání se noxám 

4. apatie (pocity beznaděje, deprese, bezmocnost) 

 

Později Lazarus určil dva základní obecné typy copingu podle toho, jak působí: 

1. coping zaměřený na problém ( problem-focused coping) 

2. coping zaměřený na emoce (emotion-focused coping) (Lazarus, 1994). 

Coping zaměřený na problém je definován jako „snaha ovlivnit problematickou 

transakci mezi jedincem a prostředím“. Coping zaměřený na emoce znamená „snaha regulovat 

samotnou emoční odpověď, zvládat distresové situace“. Stresující situace vnímané jako 

přístupné ke změně jsou řešeny strategiemi orientovanými na problém, strategie zaměřené na 

zvládnutí emocí jsou používány v situacích, které jsou považovány za neřešitelné. Zvládání 

zaměřené na problém spočívá v získávání informací a cíleném jednání, konkrétnější podoba 

strategií orientovaných na problém je závislá na podobě situace, v níž jsou užity. 

Zvládání zaměřené na emoce zahrnuje kognitivní procesy, které slouží ke snížení 

emoční tísně (např. vyhnutí, zaujetí odstupu nebo přijetí), strategie zvyšující emoční tíseň 

(sebeobviňování), snahy změnit způsob vnímání situace, případně strategie s podobným 

nepřímým efektem (fyzická aktivita, vyhledávání emoční opory, meditace aj.) Rozlišení 

strategií orientovaných na problém a emoce je do určité míry umělé, neboť ve skutečnosti může 

tatáž strategie plnit obě funkce (Pelcák,2015). Toto rozdělení copingu do dvou typů neznamená, 

že je využíván výhradně jeden nebo druhý proces. Naopak bývá využívána kombinace obou 

přístupů. 

Kromě copingu zaměřeného na problém a copingu zaměřeného na emoce se rozlišuje 

třetí skupina dysfunkčních způsobů zvládání, které jsou charakterizovány jako: 

• projevování negativních emocí; 

• mentální a behaviorální oddálení (snaha odpoutat se od problému zaměřením na jiné 

aktivity, projevy pasivity, bezmoci, rezignace na cíle); 
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• snaha uniknout z obtížné situace a vyhnout se nutnosti jejího řešení pomocí drog. 

• (Carver, Scheier, Weintraub, 1989). 

• V rámci pojmu zvládání lze vyjít z rozlišení G. Prystava (1981), který operuje se čtyřmi 

diferencovanými pojmy: 

• zvládací schopnosti jako souhrn osobnostních dispozic ovlivňujících zvládání zátěží na 

kognitivní, emocionální i behaviorální úrovni; 

• zvládací zdroje aktuální charakteristiky jedince (aktuální psychosomatický stav) a prostředí 

(sociální opora, bioklimatické vlivy, materiální podmínky apod.) důležité pro zvládání 

• zvládací procesy jsou psychofyziologické děje, které nastávají v transakcích organismu a 

prostředí v okamžiku vnímaného stresu; 

• zvládací strategie (styly, vzorce), poměrně stabilní, habituální, vzorce poznávání, chování 

a prožívání, které jedinec užívá ve snaze adaptovat se na zátěž (Prystav, 1981). 

Paulík (2010) chápe zvládací strategie jako prostředek realizace přihlížející v jeho rámci 

k aktuálnímu psychosomatickému stavu jedince a k vnějším situačním podmínkám. 

V souvislosti s copingovými strategiemi hovoříme také o technikách zvládání (v řečtině techné 

= dovednost) (Paulík, 2010). Tyto techniky byly podrobně popsány různými autory. Vinay 

Joshi ve své knize Stres a zdraví některé z nich podrobně popisuje. Mezi nejzákladnější 

techniky patří například: 

• meditace (s pozorností na svůj dech) 

• dýchání (relaxační dýchání a různá dechová cvičení) 

• zapojení smyslů 

• humor (jako zdroj pozitivních emocí) 

• masáž 

• fyzické cvičení (s důrazem na jógu) (Joshi, 2007). 

Křivohlavý v Psychologii zdraví (2009) jako techniky zvládání stresových situací a 

znovunastolení duševního klidu zmiňuje relaxaci pomocí cvičení a správného dýchání, 

meditaci, imaginaci, biofeedback, ale také náboženství jako jednu z dalších forem pomoci při 

zvládání (Křivohlavý, 2009, str. 90-91). 

Pelcák (2010) považuje pravidelnou pohybovou aktivitu za prostředek efektivního 

copingu. Při zvládání stresových situací zdůrazňuje Kebza (2005) především aktivní přístup 

k životu s usilovným důsledným bojem proti všem obtížím, který může být dobrým 

prostředkem prevence vzniku stresu i jeho negativních důsledků (Kebza, 2005). Paulík tento 

Kebzův přístup volně interpretuje následovně jako: 
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• otevřenost dění kolem nás, snaha chápat je jako smysluplné a zajímavé; 

• otevřenost změn prostá obav – chápat změny jako zcela běžnou záležitost a příležitost 

prokázat své schopnosti a dovednosti; 

• ve stresujících událostech aktivně hledat možnosti jim čelit; 

• počítat se stresovými situacemi jako s realitou; 

• izolovat stres od ostatního života (nepřenášet např. pracovní problémy do soukromého 

života a naopak); 

• cílevědomě vytvářet a rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy; 

• programově vytvářet kolem sebe pozitivní prostředí (uspořádání věcí a vztahů, rozvážný 

přístup k problémům); 

• osvojit si zdravý životní styl (racionální výživa, hygiena, režim práce a odpočinku, 

odstranění škodlivých návyků.) 

Tým odborníků z Pensylvánské univerzity provedl v září 2016 výzkum Vliv stresu na 

zdraví pedagogů (Teacher Stress and Health), ve kterém mimo jiné uvádí i různé programy, 

podporující zdraví pedagogů a zvládání stresových situací. Mezi tyto programy patří například 

Školní programy na podporu zdraví na pracovišti, které dokáží snížit rizika učitelské profese na 

lidské zdraví nebo omezit absence v pedagogickém sboru, další jsou Programy na podporu 

sociálních a emočních kompetencí pedagoga, které přispívají ke snižování stresu pedagogů 

nebo Programy na podporu všímavosti a plného uvědomění (mindfulness)/programy na 

zvládání stresu, které vybavují pedagogy kompetencemi nutnými pro zvládání stresových 

situací a které pomáhají omezovat stavy úzkosti a stresu. Všechny tyto programy přispívají ke 

zlepšení zdravotního stavu učitelů a v konečném důsledku ke snížení nákladů za lékařskou péči. 
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5 Učitel 
 

5.1 Učitelská profese a její zvláštnosti 

Tato kapitola je zaměřena na učitele jako profesi. V odborné literatuře nalezneme 

několik úhlů pohledu na toto povolání. Kategorizace profesí podle složitosti práce řadí učitele 

základních škol do 7. kategorie – práce vysoce složité a kvalifikované, s omezenou 

samostatností a učitele vysokoškolské a středoškolské do 8. kategorie – práce vysoce složité  

a kvalifikované, mnohostranné a samostatné (Průcha, 2005, str. 177). Povolání učitele souvisí 

s profesemi vědeckých pracovníků, tedy předpokládá příslušné vědomosti a dovednosti, ale 

také schopnosti, zájmy i některé rysy osobnosti. A na druhé straně toto povolání souvisí 

s profesemi, ve kterých je podstatný styk s lidmi, zejména mladými. Toto předpokládá 

uspokojování ze styku s lidmi, z poskytování pomoci, specifické dovednosti a schopnosti ve 

styku s lidmi, v jejich poznávání, působení na ně, řízení a organizování jejich činnosti. 

Není vždy snadné spojit obě hlediska učitelského povolání, u některých učitelů 

převažuje spíše jedno, u některých spíše druhé Rozlišujeme tedy učitele zaměřeného na obor – 

logotrop a učitele zaměřeného na žáka – paidotrop . Zatímco logotrop se snaží v žákovi vzbudit 

zájem o obor, avšak někdy nemusí mít porozumění pro žáky, zejména pokud se nezajímají o 

jeho obor, na druhé straně paidotrop se naopak zajímá spíše o žáky než obor, snaží se jim 

přiblížit a vidět problémy jejich očima. Přitom se může stát, že takový učitel může snižovat 

požadavky na žáky, příliš zasahovat do jejich osobního života a zároveň podceňovat 

prohlubování své odborné kvalifikace. Je zřejmé, že jeden i druhý typ, v krajních podobách a 

nevhodné motivaci, může působit na své žáky nežádoucí formou. V Pedagogickém slovníku je 

učitel definován jako obecně osoba podněcující a řídící učení jiných osob, vzdělavatel. Jako 

jeden z hlavních aktérů vzdělávacího procesu, profesně kvalifikovaný pedagogický pracovník, 

vykonávající učitelské povolání. 

Učitel také spoluvytváří edukační prostředí, klima třídy, organizuje a koordinuje 

činnosti žáků, řídí a hodnotí proces učení a jeho výsledky. Na kvalitě učitele do značné míry 

závisí výsledky vzdělávání (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, str. 326). Průcha v Moderní 

pedagogice připojuje terminologickou poznámku o termínu učitel, který používáme jako 

označení pro pracovníky, jejichž činnost je přímo spjata s realizací edukačních procesů ve 

školním prostředí - ať se jedná o mateřskou či vysokou školu (Průcha, 2005, str. 173). Míček 

v knize Učitel a stres charakterizuje učitele jako pěstitele mysli. To znamená, že povolání 

učitele je „možností kladně ovlivňovat obsahy mysli jemu svěřených dětí  

a mládeže“ (Míček, 1992, str. 143). Učitel působí na žáky jako vzdělavatel a vychovatel. 
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Způsob, jakým učitel vykonává svoji profesi, má výrazný podíl na formování osobnosti žáka. 

Učitelství je jedno z nejzajímavějších povolání, ale na druhou stranu také jedno  

z nejnáročnějších. Povolání učitele vzbuzuje velký zájem veřejnosti a udržují se tradiční mýty, 

pojící se k této profesi. Jedním z rozšířených omylů je mýtus o nízké prestiži učitelského 

povolání. Z různých, opakovaných výzkumů vyplývá zcela jasně, že veřejnost si nejvíce váží 

lékařů, učitelů a vědců. Zastávat prestižní profesi neznamená dobrý plat (Vališová, Kasíkova, 

2007, str. 22). 

V učitelské profesi došlo k navýšení platů, bohužel ale není jisté, zda vláda dodrží 

závazek z roku 2017, že v roce 2021 vzrostou platy pedagogů na 150 procent průměrného platu. 

Dalším problémem učitelů je tendence k sebepodceňování. Tento problém je daný nejen 

povahou práce, jejíž výsledky jsou obtížně prokazatelné, ale také již zmíněnou výší platů. Svou 

roli zde hraje také nedostatečné sebevědomí učitelů, ale i nedokončená profesionalizace  

a emancipace tohoto povolání. Mezi další mýtus patří také feminizace školství. Přitom učitelství 

není zdaleka jedinou profesí, do které v průběhu posledních dvou set let ženy nastoupily. 

V průběhu 20. století feminizaci školství urychlily nejen válečné události, ale i možnost získání 

vysokoškolské kvalifikace pro ženy a také samotná povaha učitelské profese, která ženy 

přitahuje. 

Učitelství nelze srovnávat s jinými povoláními. Profesionalizace školství zavádí nový 

pojem „klient“ místo běžného označení žák. Užití tohoto pojmu se zdá být problematické, 

protože dítě si svého učitele nevolí svobodně a existují i otázky, do jaké míry jsou klienty  

i rodiče žáka a celá společnost, kladoucí na učitele určité požadavky a očekávání. Další 

zvláštností učitelské profese je vztah mezi učitelem a žákem. Tento zvláštní vztah vystihuje 

pojem výchovná péče. To je jeden z důvodů, proč v řadě škol počet žen dalece převyšuje počet 

mužů, neboť tato profese přináší emocionální satisfakci ženám, které nacházejí v péči své 

tradiční poslání (Vališová, Kasíková, 2007). 

 

5.2 Požadavky na profesi učitele 

Existuje řada výzkumů, zabývajících se požadavky na profesi učitele. Z. Kalhous a F. 

Horák (1996) tyto požadavky sepsali a zveřejnili je jako „učitelské desatero“. 

Jsou to následující pedagogické dovednosti (znalosti): 

1) umět komunikovat se žáky, 

2) dokázat adekvátně hodnotit výkon žáka, 

3) správně provádět individuální ústní zkoušení, 

4) znát metodiku povzbuzování a trestání a umět ji aplikovat ve třídě, 
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5) umět se pohotově rozhodovat ve standardních i neobvyklých situacích, 

6) znát a umět uplatnit metody vysvětlování, přesvědčování a příkladu ve výchově žáků, 

7) znát základní metody výuky a umět v dané situaci zvolit adekvátní metody, 

8) mít jasnou vlastní koncepci výchovy a vzdělávání 

9) znát nejrozšířenější druhy výchovných obtíží a způsoby jejich řešení ve škole a v rodině a 

dokázat je u žáků diagnostikovat, 

10) chápat význam spolupráce rodiny a školy v současných podmínkách. 

Dalším předpokladem pro vykonávání učitelské profese jsou například i dobré jazykové 

dovednosti, sociálně-komunikativní dovednosti, nezbytné charakterové vlastnosti pro výkon 

tohoto povolání a schopnosti sebereflexe. Pedagogické znalosti jsou součástí profesního 

základu každého učitele. Jedná se o znalosti obsahu vyučovaného předmětu a znalosti obecně 

pedagogické, didaktické, psychologické, dále znalosti kurikulárních dokumentů, školského 

systému, znalosti žáků a znalosti sociokulturního kontextu (Dytrtová, Krhutová, 2009). 

Podle T. Janíka (2007) je třeba věnovat více pozornosti tomu, jak se pedagogické znalosti 

projevují v každodenním jednání učitele. 

Janík tyto pedagogické znalosti roztřídil následovně: 

• znalost obecné didaktiky – obecné metody vyučování, struktura vyučování a řízení práce 

žáků, 

• znalosti kurikula – týkající se kurikulárních teorií a školního kurikula, 

• znalosti kontextu – historické, kulturní, filozofické základy vzdělání, znalost podmínek 

vzdělávání v daném státě, regionu apod., 

• znalost sama sebe – znalosti vlastních dispozic, hodnot, slabých a silných stránek osobnosti. 

Efektivita učitelské profese do značné míry závisí na pedagogických dovednostech 

učitele. Tyto dovednosti učitel získává v konkrétních pedagogických situacích, které učitel 

sleduje, hodnotí, prožívá nebo nacvičuje. Samotný nácvik těchto dovedností není možná bez 

osvojeného teoretického základu – odborného i didaktického, pedagogicko-psychologického, 

biologicko-sociálního aj. Zkvalitňování pedagogických dovedností je závislá na 

zainteresovanosti každého učitele – na kvalitě práce a na motivaci k této práci. Učitel, jehož 

motivací je uspokojení, které mu přináší pedagogická činnost, je potom schopen těžit ze 

sebereflexe a rozvíjet, a především inovovat své pedagogické dovednosti i během své 

dlouholeté pedagogické praxe (Dytrtová, Krhutová, 2009). 
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5.3 Osobnost učitele 

Pro výkon učitelského povolání je nezbytná příslušná zdravotní způsobilost, občanská 

bezúhonnost, znalost českého jazyka a získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou 

činnost (§ 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů v posledním platném znění) Učitel by měl tedy mít nejenom pedagogickou praxi  

a příslušné vzdělání, ale rovněž takové osobnostní vlastnosti, aby byl pro žáky vzorem a oporou. 

Učitel na žáky formativně působí. V Pedagogické psychologii pro učitele se považují za 

žádoucí tyto psychologické vlastnosti učitele – komunikační zdatnost, schopnost učení  

se a ochota k celoživotnímu sebevzdělávání, emoční stabilita a otevřenost vůči ostatním lidem 

(Jedlička, Koťa, Slavík, 2018, str. 298).  

Mezi další a žádoucí vlastnosti učitele patří též  

• empatie (vcítění se do pocitů jiných) 

• autenticita (opravdovost, schopnost být sám sebou, nepředvádět se, nepředstírat) 

• kongruence (souhlasnost mezi hodnotami, které jedinec veřejně vyznává, a jeho chováním) 

Učitel nemá být pro žáky obtížně pochopitelný, pojmově abstraktní a nesrozumitelný. 

Učitel by měl mít schopnost tolerance a respekt k žákovi. V Pedagogické psychologii pro 

učitele se rovněž uvádí, že akceptace představuje „přijímání žáka bez ohledu na národnostní, 

sociální, rodinné poměry, jeho tělesný vzhled, zdravotní stav či případná znevýhodněné nebo 

omezení“(Jedlička, Koťa, Slavík, 2018, str. 299). K ceněným vlastnostem dobrého učitele, 

majícího přirozenou autoritu, patří také cit pro spravedlnost, jeho zaujetí pro obor  

a kompetentnost projevovaná ve vztahu k vyučovanému předmětu, smysl pro humor  

i schopnosti připustit vlastní omyl (tamtéž). 
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6 Střední školy a jejich specifika 
Středními školami se rozumí gymnázia, střední školy s programy lyceí, střední odborné 

školy (SOŠ) a střední odborná učiliště. (SOU). Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 

bylo ve školním roce 2019/2020 v celé České republice celkem 979 škol, poskytujících střední 

odborné vzdělání. Z toho podle hlavních druhů vzdělávání bylo 507 škol, poskytujících střední 

vzdělávání s výučním listem a 766 škol, které poskytují střední odborné vzdělávání s maturitní 

zkouškou. Jedna škola ovšem může nabízet více druhů odborného vzdělávání (s výučním listem 

nebo s maturitní zkouškou). Součet škol tak nemusí odpovídat celkovému počtu škol. 

V posledních letech docházelo ke slučování škol a vzniku tzv. vícetypních škol, například 

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb atd. Název školy přitom nemusí vždy vypovídat 

o tom, co vlastně škola učí. Střední škola stavební může vyučovat více oborů, kromě oborů 

stavebních, také finančnictví a logistické služby, ekonomiku a podnikání aj. 

6.1 Druhy a formy poskytovaného odborného vzdělání 

Střední odborné školy poskytují různé druhy středního vzdělání. Jedná o střední 

vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s vysvědčením, ale bez výučního listu, střední 

vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem Podle 

Průchy (2019) „odborné vzdělávání je rozsáhlý systém, tj. komplex, zahrnující (1) různé 

skupiny zúčastněných subjektů, (2) specifické druhy vzdělávacích institucí, (3) procesy v nich 

probíhající a (4) produkující určité výsledky a dlouhodobé efekty, a dále (5) determinanty 

působící na celý tento systém.“(tamtéž, str. 11). 

Jan Průcha ve své knize Odborné školství a odborné vzdělávání (2019, str. 12-13) také 

vymezil základní charakteristiky systému odborného vzdělávání: 

• Odborné vzdělávání existuje ve formě formálního vzdělávání, neformálního vzdělávání 

a informálního učení/vzdělávání. 

• Odborné vzdělávání má rozvětvenou strukturu s odpovídajícími druhy specifických 

institucí školského systému a neškolských vzdělávacích institucí. 

• Prioritním účelem odborného vzdělávání je teoretická a praktická příprava na výkon 

profesí. 

• Odborné vzdělávání se realizuje na základě vzdělávacích programů umožňujících 

dosahovat různé úrovně odborného vzdělání s odpovídajícími kvalifikacemi. 

• V odborném vzdělávání jsou začleněny subjekty různého věkového, sociálního a 

profesního postavení. 
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• Odborné vzdělávání má odlišnosti v jednotlivých zemích, na základě specifičnosti 

národních kultur a národních politik školství a vzdělávání. 

• Odborné vzdělávání je předmětem širokého a interdisciplinárního výzkumu, který má 

svou rozvinutou infrastrukturu a komunikační platformu. 

6.2 Soustava oborů odborného vzdělávání 

V České republice je odborné vzdělávání zahajováno na úrovni ISCED 3, tj. ve vyšším 

sekundárním vzdělávání. Znamená to, že vzdělávání je poskytováno ve školách pro žáky, kteří 

ukončili základní vzdělávání. Soustavné odborné vzdělávání v úrovni vyššího sekundárního 

vzdělávání – podle školského zákona (2004) označované jako střední vzdělávání – je 

realizováno různými institucemi v několika kategoriích (Průcha, 2019). Jednotlivé obory 

odborného studia a přípravy jsou rozčleněny do kategorií takto: 

J - dvouleté, střední vzdělání ukončené s vysvědčením o závěrečné zkoušce, bez 

výučního listu 

E – dvou-tříleté střední vzdělání ukončené s výučním listem, pro méně náročná povolání 

H – tříleté střední vzdělání ukončené s výučním listem 

M – čtyřleté střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

L0 - čtyřleté střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a s výučním listem 

L5- dvouleté nástavbové studium, ukončené maturitní zkouškou 

C – 1-2letá praktická škola, s vysvědčením, bez výučního listu 

Střední odborné vzdělávání s výučním listem – kategorie H+E Toto vzdělávání realizuje 

vzdělávací programy obvykle v délce 3 let (v kategorii H) a vede k dosažení výučního listu. 

Poskytuje přípravu pro výkon desítek profesí, například kuchař-číšník, pekař, cukrář, zámečník, 

instalatér, klempíř, obkladač, operátor skladování, tesař, kadeřník, brusič skla, rytec kovů, 

truhlář, opravář lesnických strojů, elektrikář. Toto odborné vzdělávání probíhá v odborných 

školách a středních odborných učilištích. V kategorii E se jedná o vzdělávací programy, 

v rozsahu 2-3 let pro žáky se zdravotním postižením nebo pro žáky, nemající dispozice pro 

získání výučního listu. Tyto programy poskytují přípravu pro povolání chůvy u dětí 

předškolního věku, pečovatelky v sociálních službách, sanitáře ve zdravotnických zařízeních a 

jiné. Střední odborné vzdělávání bez výučního listu (a bez maturity) – kategorie J. Obvyklá 

délka tohoto vzdělávání je 2 roky. Počet žáků v této úrovni vzdělávání je velmi malý. 

Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce, ale nezískají výuční list. Žáci mohou 

vykonávat méně náročné profese např. v oblasti služeb. Vzdělávání v praktické škole bez 

výučního listu – kategorie C. Současně s kategorií J existuje i kategorie C, kde se jedná o 
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vzdělávací programy realizované v praktické škole. V této škole se vzdělávají žáci s těžšími a 

kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava, která trvá 1-2 roky, je neprofesní, 

ale má charakter elementárního přípravy pro osvojení základních pracovních dovedností. 

Absolventi získají vysvědčení, nikoliv výuční list. 

Střední vzdělání s maturitou a odborným výcvikem – kategorie L/O Tato forma 

vzdělávání zahrnuje programy, jejichž součástí je i odborný výcvik a zároveň mohou absolventi 

skládat maturitní zkoušku. Žáci jsou připravováni pro náročné dělnické profese i pro výkon 

nižších řídících funkcí. Střední odborné vzdělávání s maturitou – kategorie M Podle počtu 

oborů a žáků se jedná o nejrozsáhlejší typ středního odborného vzdělávání. Realizuje čtyřleté 

vzdělávání programy zakončené maturitní zkouškou, a to jednak ve středních odborných 

školách (SOŠ), jednak v lyceích. Střední odborné školy připravují žáky pro určité profese, 

zatímco lycea jsou školy s programy spojujícími všeobecné vzdělávání s odborným 

vzděláváním. Jedná se například o střední pedagogické školy, střední zdravotnické školy, 

střední průmyslové školy, obchodní akademie a jiné. 

Vzdělávání v nástavbovém studiu s maturitou – kategorie L5. Absolventi odborného 

vzdělávání s výučním listem mohou absolvovat dvouleté nástavbové studium zakončené 

maturitní zkouškou a poté mohou pokračovat ve vyšším odborném nebo vysokoškolském 

vzdělávání. Nástavbové studium nabízí například obory podnikání, vlasová kosmetika a jiné.  

Kromě toho existuje i tzv. zkrácené vzdělávání, které vede k získání druhého výučního listu. 

Absolventi, kteří již jeden výuční list mají, mohou v 1-2 letých studijních programech získat 

výuční list i v dalším oboru (Průcha, 2019, str. 17). Další možností je zkrácené vzdělávání, 

vedoucí k maturitnímu vysvědčení za 1 rok. Je určené absolventům s výučním listem nebo 

maturitní zkouškou. Je to například obor kosmetické služby. Na jedné střední odborné škole tak 

může být několik oborů odborného vzdělávání, např. obory typu M, L5 i H. Tento jev je v praxi 

velmi častý, jednak vyplývá ze slučování různých druhů škol a také plyne z potřeby škol být 

více konkurenceschopné, zvlášť v regionech, kde se podobné typy škol vyskytují ve zvýšené 

míře (tamtéž, str. 18). 

6.3 Učitel na střední odborné škole 

Specifika výuky na středních odborných školách vyplývá z faktu, jací učitelé na těchto 

typech škol vyučují. Jsou to, kromě učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, další učitelé: 

• učitelé odborných předmětů 

• učitelé praktického vyučování 

• učitelé odborného výcviku 
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Podle Průchy (2019) je poměrně složité specifikovat pojem učitel odborného 

vzdělávání, v mezinárodní terminologii se používá anglický výraz vocational teacher , který 

nemá v češtině stejně jednoduchý ekvivalent. Učitelé působící v odborném školství jsou 

poměrně častým předmětem výzkumných šetření v jednotlivých zemích. Velkým problémem 

se jeví, že v různých zemích jsou na profesi učitele odborného vzdělávání kladeny odlišné 

požadavky na kvalifikaci a další profesní vzdělávání. Je otázkou, zda učitelé odborných 

předmětů a specializací nezaostávají svými znalostmi za prudkým vývojem v některých 

odvětvích, především pak v technických oborech. Toto je předmětem výzkumné analýzy 

švédských odborníků P. Anderssona a S. Kopsénové (2015), kterou provedli na univerzitě ve 

švédském Linköpingu. 

Bohužel výzkumy, zabývající se problematikou učitelů odborného vzdělávání, v České 

republice téměř neexistují. V České republice je tedy situace s výzkumem všech typů 

zúčastněných aktérů, působících v odborném školství a všech typů institucí, to znamená školy 

s maturitními obory a nematuritními obory, odlišná než v zahraničí. Je třeba, aby výzkum 

odborného vzdělávání u nás byl komplexní. Aby nezahrnoval pouze žáky, ale i učitele, 

instruktory a mistry odborného výcviku. Výzkum systému odborného vzdělávání by měl také 

zahrnovat prognostickou problematiku, což je identifikace a formování potřeb kladených na 

odborné vzdělávání s ohledem na vývoj vědy, techniky a výroby v éře digitalizace a robotizace 

(Průcha, 2019). 

Podle Statistické ročenky školství MŠMT z roku 2019 pracovalo v České republice na 

středních odborných školách celkem 32 198 učitelů. Učitelé si jsou vědomi, že připravují žáky 

pro kvalifikované vykonávání určitých profesí. Jak jsem již zmínila, na mnoha středních 

odborných školách se vyučuje ve více oborech, a proto učitelé všeobecně vzdělávacích 

předmětů musí být velmi kreativní a mít schopnost rychlé adaptace napříč různými ročníky  

a obory, neboť v průběhu jednoho vyučovacího dne mohou vyučovat jak v tříletých učebních, 

tak ve čtyřletých maturitních oborech, které jsou navíc různé a se žáky na různých úrovních. 

Pokud budu konkrétní, například učitelé cizích jazyků, konkrétně anglického jazyka, který  

se povinně vyučuje na středních odborných školách, vyučují během jednoho vyučovacího dne 

obor kadeřník, obor kuchař-číšník, obor operátor skladování, což jsou tříleté učební obory a na 

druhou stranu také maturitní obor kosmetické služby. Je zcela zřejmé, že tento způsob 

vyučování a adaptace a schopnost přechodu z jedné vyučovací hodiny na druhou, vyžaduje 

velkou dávku profesionality, zkušeností a někdy též jisté schopnosti a míry improvizace.  
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Každý z těchto oborů používá jinou učebnici, v každém oboru se vyučuje jiná odborná 

terminologie a učitel musí používat i různé metody a formy výuky, které vyplývají z konkrétní 

situace v konkrétní třídě. Učitel se tedy musí orientovat na práci s učivem v konkrétním oboru, 

ale současně také musí řešit i další situace, které se v průběhu vyučovací hodiny dějí, např. 

problémy s kázní a vyrušováním. Také tempo postupu žáků nebývá stejné a je třeba se některým 

žákům věnovat delší dobu. Toto všechno, spolu s vědomím, že výsledky odborného vzdělávání 

tvoří základnu pro další rozvoj mnoha odvětví celé naší ekonomiky, klade na učitele nemalé 

požadavky a může to být, spolu s dalšími příčinami, jedním ze zdrojů stresu učitele. 
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7 Učitelský stres 
Pojem teacher stress charakterizují Travers a Cooper (1996) jako afektivně negativní 

syndrom provázející kognitivní hodnocení učitele různých aspektů a stránek vlastní profese, 

jehož výsledkem je konstatování, že pracovní nároky přesahují, případně nevyužívají jeho 

dispozice, kde zvládání pracovních nároků (in Paulík, 2009).  Míček (1992) uvádí, že „ učitel, 

který se cítí stresován, nutně odvádí podstatně horší pracovní výkon než jeho nestresovaný 

kolega“ (tamtéž, str. 54). 

Učitelský stres je pracovním stresem, souvisejícím s výkonem učitelské profese. 

V současné době se jedná o aktuální téma, kterému se věnují české i zahraniční výzkumy.  

O těchto výzkumných zjištěních se podrobně zmiňuji v kapitole 8. Učitelská profese se řadí 

mezi profese, jejichž vykonavatelé jsou vystaveni zvýšené zátěži. Ke stresu dochází zejména 

výrazněji u povolání, která vyžadují častý styk s jinými lidmi. Učitel se setkává se žáky 

pravidelně a dlouhodobě. U stresovaného učitele se zhoršuje jak jeho motivace k práci, tak také 

jeho vztah k žákům. Učitelé také nemají jasně vymezené hodiny potřebné k výkonu jejich 

povolání. Řada z nich si práci nosí domů a tím omezují a zkracují možnost svého odpočinku. 

Většina učitelů připouští, že i když jejich práce není fyzicky náročná, pociťují z ní velkou 

únavu. 

7.1 Zdroje stresu učitelů 

V Pedagogickém slovníku jsou definovány hlavní zdroje stresu učitelů, související 

s výkonem učitelské profese: 

• žáci se špatnými postoji k práci a vyrušující 

• rychlé změny vzdělávacích projektů a organizace školy 

• špatné pracovní podmínky, včetně osobních vyhlídek na zlepšení postavení v práci 

• časový tlak 

• konflikty s kolegy a pocit, že společnost nedoceňuje práci učitele (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2013, str. 231). 

Podle Pedagogické psychologie pro učitele mezi zdroje učitelského stresu patří 

především „časté kázeňské problémy, nízká motivovanost ke vzdělávání a pasivita žáků, 

neuspokojivá a konfliktogenní komunikace s rodičovskou veřejností (nepodložené 

stížnosti, agresivita, nezájem o prospěch a chování žáků, snahy o získání protekce apod.), 

nevhodné nebo i nevyhovující podmínky pro výuku, špatné technické zázemí, chyby 

v organizace pedagogické činnosti. Stresující jsou neurovnané podmínky v pedagogickém 

sboru (protekce, pletichaření, vznik rivalizujících koalic, netransparentní způsob 

odměňování, vadné postoje vedení školy).“ Pro mnohé starší učitele jsou zdrojem stresu  
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i požadavky na zvládání moderních technologií a nových didaktických pomůcek (Jedlička, 

Koťa, Slavík, 2018, str. 254).  

Průcha v Moderní pedagogice definuje příčiny stresové zátěže učitelů jako 

• protiklad mezi rozsahem učiva vymezeného normou (např. učebními osnovami)  

a množstvím času (počtu vyučovacích hodin), který je pro učivo k dispozici; 

• povinnosti učitelů mimo vyučování (jednání s rodiči, vypracování výkazů pro školskou 

administrativu); 

• stále agresivnější chování žáků vůči učitelům aj. (Průcha, 2005, str. 230). 

Kyriacou ve své knize Klíčové dovednosti učitele přidává k již dříve uvedeným zdrojům 

stresu následující příčiny: 

• časový tlak na učitele; 

• žáci se špatnými postoji a malou motivací k práci; 

• všeobecná nedisciplinovanost žáků ve třídě; 

• špatné pracovní podmínky (nedostatek financí na modernizace výuky); 

• špatná vyhlídka na osobní postup (Kyriacou, 2012, str. 151). 

David Fontana (2003) považuje učitelství za osamělé povolání, kdy je učitel uzavřený 

se se svými problémy po celou vyučovací hodinu. Zdroje stresu podle Fontany jsou navzájem 

konfliktní nároky na učitele ze strany žáků, kolegů, rodičů, nadřízených a politiků. Jako další 

stresor uvádí požadavek udržet ve třídě kázeň a také frustrace z pocitu, že učitelé plně 

nedosahují profesionální úrovně. 
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8 Pracovní stres učitelů: přehled výzkumných zjištění 
Stres a psychická zátěž učitelů jsou častým výzkumným tématem. Výzkumy jsou 

prováděny nejenom v zahraničí, ale i v České republice. Výzkumem učitelského stresu se od 

70.let minulého století až doposud zabývali například C. Kyriacu, J. Sutcliffe ( 1977,1978, 

1979), J. J. Blase (1986), G.J. Bold, M.G. Borg, J.M. Falzon (1995), G.Troman (2000) a další.  

V této kapitole uvádím některá výzkumná zjištění, vztahující se k této problematice. 

Z. Mlčák v roce 1994 analyzoval zdroje psychické zátěže v učitelské profesi. Zkoumal 

vzorek 369 učitelů a zjistil, že např. 75% učitelů si stěžovalo na neodpovídající plat, stejnému 

počtu učitelů vadily špatné postoje žáků k práci, 52% učitelů vnímalo množství času pro 

odpočinek a zájmy jako nedostačující a 43% z nich mělo potíže s dosahováním a dodržováním 

minimálních standardů v chování žáků. V. Holeček zkoumal mezi lety 1999 - 2001 stresory 

učitelů základních škol a na základě výsledků svého výzkumů stanovil celkem sedm 

nejčastějších stresorů: 

• pracovní přetížení učitelů a učitelek; 

• vedení školy nadřízenými orgány; 

• problémoví žáci; 

• neuspokojená potřeba seberealizace („frustrace“); 

• problémoví rodiče; 

• nevyhovující pracovní prostředí školy; 

• problémoví kolegové (Kohoutek, Řehulka, 2011, str. 108). 

Zdeňka Žídková a Bohuslava Martinková v roce 2003 zkoumaly 142 učitelů základních 

škol v okrese Blansko a zjistily u nich zvýšenou míru stresu a u 10% problém s vyhořením. 

Jako nejvýznamnější stresory zkoumaní učitelé uváděli nespokojenost s postavením učitele  

a problémy se žáky a psychickou zátěž práce učitele. 

Státní zdravotní ústav provedl v roce 2002 výzkum psychické pracovní zátěže, stresu, 

odolnosti vůči zátěžím aj. učitelek a učitelů pražských základních škol a potvrdil následující 

zjištění: 

• vysoká psychická pracovní zátěž u téměř 80% učitelů 

• nadměrný stres u 60% z nich 

• snížená odolnosti vůči stresu u 25% učitelů 

• nedostatky v životosprávě u 90% učitelů (Blažková, Malá, 2007) 

Kohoutek a Řehulka zkoumali v roce 2011 25 učitelů a 75 učitelek středních škol a došli 

k výslednému zjištění, že 65% z nich prožilo během své dosavadní praxe závažné stresové 
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situace, vyplývající z poruch chování jejich žáků (Kohoutek, Řehulka 2011). Fontana  

a Abouserie provedli v roce 1993 výzkum učitelů britských základních škol a potvrdili, že ze 

zkoumaného vzorku učitelů 72% z nich trpí mírným stresem a 23% učitelů trpí vážným stresem. 

Zjistili také těsnou korelaci mezi neuroticismem a vysokou úrovní stresu a také mezi introverzí 

a stresem – zvláště u mužů. 

Strukturální modelem rozměru učitelského stresu se zabývali v roce 1995 ve svém 

rozsáhlém výzkumu G. Boyle z Bond University, Austrálie, M. Borg z University of Malta a 

University of Birmingham, J. Falzon z University of Malta a A. Baglioni Jr. Z University of 

Queensland, Austrálie. Zkoumali 710 učitelů z 81 státních základních škol z ostrovů Malta a 

Gozo. Hlavními stresory byly označeny nekázeň žáků, problémy s časem a zdroji, potřeba 

profesního uznání a špatné vztahy. 

Geoff Troman z Velké Británie v roce 2000 publikoval článek Teacher Stress in the 

Low-Trust Society, ve kterém zkoumá, proč neuspokojivé sociální vztahy učitelů s dospělými, 

tzn. kolegy, nadřízenými, rodiči a inspektory, vyvolávají nepřátelské emoce a ukazují se jako 

zdroj učitelského stresu (British Journal of Sociology of Education, Vol.21, No. 3, 2000). 

Učitelským stresem se také zabýval rozsáhlý mezinárodní výzkum, který identifikoval 

šest nejčastějších stresorů v učitelské profesi. Jsou to - 1.neadekvátní plat a nízká 

prestiž,2.konflikt rolí a profesní dilemata, 3. časový tlak, 4.žákovské problematické chování, 

5.vztahy s nadřízenými a supervizory, 6. příliš početné třídy (Brackett, Palomera, Mojsa-Kaja, 

Reyes & Salovey, 2010) Jako další z výzkumných zjištění lze zmínit řecký výzkum z roku 

2005, který se mimo jiné zabýval pracovním stresem 493 učitelek a učitelů základních a 

středních škol v Řecku. Jako hlavní zdroje stresu byly označeny problémy v interakci se žáky, 

nezájem žáků, neúspěšné zvládání problémových žáků, problémy v interakci s kolegy, 

přepracovanost, emoční vyčerpání (Antoniou, Polychronni, Vlachakis, 2005).  

Tým expertů z Pensylvánské univerzity provedl v září 2016 výzkum Vliv stresu na 

zdraví pedagogů. ( Teacher Stress and Health). Zabývali se výzkumem učitelů základních škol 

v New Yorku a jako hlavní stresory označili: škola, již chybí silná osobnost ředitele, zdravé 

klima a kolegiální a podporující prostředí; nároky na učitele, jež se zvyšují s testováním škol, 

problémovým chováním žáků a často problematickým chováním rodičů; pracovní zdroje, jež 

omezují učitelův pocit nezávislosti a posilují u něj pocit absence jakéhokoliv vlivu na 

rozhodování; sociální a emoční kompetence učitele nutné ke zvládání stresu a podpoře zdravé 

atmosféry ve třídě (tamtéž, str.2). 
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Porovnáme-li výše uvedené výzkumy, dojdeme ke zjištění, že stresem trpí všichni 

učitelé, bez ohledu na to, v jaké době a ve které zemi je výzkum prováděn. Ve výzkumných 

zjištěních jsou také uváděny podobné nebo stejné stresory učitelů. Výzkumy se ve velké míře 

týkají učitelů základních škol. V České republice ale výzkumy, týkající se odborného 

vzdělávání, tedy i pracovního stresu učitelů středních odborných škol zcela chybí, jak jsem již 

uvedla v kapitole 6.3. Zcela se identifikuji s názorem Jana Průchy (2019), který argumentuje 

nutností výzkumu odborného vzdělávání: 

„ realizace je nezbytná již z toho důvodu, že odborným vzděláváním prochází v různých 

formách a institucích výrazná většina mladé populace národa, což je skutečnost, kterou jistě 

nelze ignorovat “ (Průcha, 2019, str. 178). 

Průcha dále uvádí, že „existuje také skupina vzdělavatelů v odborném vzdělávání, která 

je výzkumem téměř nezasažena“ ( Průcha, 2019, str. 87). 

Vzhledem ke skutečnosti, že působím jako učitelka na střední odborné škole, zvolila 

jsem Pracovní stres a jeho zvládání u učitelů středních odborných škol za téma svojí diplomové 

práce. 
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9 Empirická část 
 

9.1 Cíl práce a výzkumné otázky 
Pro empirickou část své diplomové práce jsem si stanovila dva hlavní výzkumné cíle. 

Prvním cílem bylo zjistit, jaká je míra výskytu pracovního stresu a jaké jsou hlavní zdroje 

pracovního stresu (tzv. stresory) v pracovním prostředí na SOŠ. Druhým cílem výzkumu pak 

bylo zjistit, jaké copingové strategie učitelé a učitelky používají ke zvládání pracovního stresu 

a zda jsou tyto strategie efektivní. 

Na základě popsaných cílů mé diplomové práce jsem formulovala tři výzkumné 

otázky (VO): 

VO1: Jaká je míra výskytu pracovního stresu u učitelů/učitelek na SOŠ? 

VO2: Jaké jsou hlavní zdroje pracovního stresu v pracovním prostředí na SOŠ? 

VO3: Jaké copingové strategie učitelé a učitelky na SOŠ používají? Jsou tyto strategie 

efektivní?  

9.2 Design výzkumu 

Jan Průcha ve své knize Přehled pedagogiky (Průcha, 2009) věnuje velkou pozornost 

výzkumným metodám a informačním pramenům. Jak autor uvádí, lze rozlišit výzkum 

kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativní výzkum v pedagogice pracuje exaktním způsobem, 

který je obvyklý v přírodních vědách. To znamená, že má přesně vymezený předmět zkoumání, 

na začátku výzkumu jsou formulovány konkrétní výzkumné otázky, případně hypotézy, které 

jsou následně přesnými exaktními metodami a statistickými nástroji pro měření ověřovány. 

Tento druh výzkumu dospívá k přesně formulovaným závěrům, a udává pravděpodobnost, 

s jakou lze tyto závěry zobecňovat ze zkoumaného vzorku na celý základní soubor. Autor 

upozorňuje na to, že název „kvantitativní výzkum“ je u nás sice vžitý, nicméně ne zcela 

správný. V zahraničí bývá označován jako „(novo)pozitivistický“, čímž bývá zdůrazňována 

jeho exaktnost. Pozitivistický výzkum bývá často kritizován kvůli tomu, že nerespektuje 

individuální zvláštnosti zkoumaných objektů, a neobjasňuje zkoumané procesy z hlediska 

aktérů těchto procesů. Přesto tyto výzkumy u nás i v zahraničí převažují (Průcha, 2009, str. 188-

189).  
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9.3 Dotazník: popis měřícího nástroje 
Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu dotazníku, který patří mezi základní hlavní 

metody sběru dat v kvantitativním výzkumu. Dotazník je soubor písemně formulovaných 

otázek. Výhodou dotazníku je jeho anonymita a schopnost získat data od většího počtu 

respondentů, což je i důvod, proč jsem tento způsob sběru dat zvolila.  

Pro účely daného výzkumu jsem vytvořila vlastní dotazníkovou baterii, a to na základě 

dosavadních poznatků popsaných v teoretické části práce. Dotazníková baterie byla rozdělena 

do 4 sekcí (A až D).  

V první sekci A byly zahrnuty demografické položky (věk, pohlaví atd.) a položky 

vztahující se pracovní pozici respondentů (délka působení na pracovišti, typ úvazku atd.).  

Druhá sekce B tvořila ústřední jádro výzkumu a zaměřovala se na zjištění výskytu 

pracovního stresu a na hlavní pracovní stresory. V této sekci jsem použila vybrané položky ze 

široce používaného standardizovaného dotazníku, který se nazývá Kodaňský dotazník 

psychosociálního prostředí (COPSOQ II; The Copenhagen Psychosocial Questionnaire, blíže 

viz Kristensen a kol., 2005; Zábrodská a kol. 2018). Konkrétně byly po konzultaci s vedoucí 

práce vybrány položky měřící hlavní pracovní nároky (stresory) a hlavní pracovní zdroje. 

Jednalo se o následující proměnné: Vliv na práci, Pracovní nároky (zátěž), Podpora vedení, 

Kvalita vedení, Podpora kolegů, Identifikace s pracovištěm, Nejistota práce, Konflikt práce-

rodina. Výskyt pracovního stresu byl rovněž měřen standardizovanou škálou z COPSOQ II. 

Tato škála zahrnuje 4 položky, které hodnotí četnost výskytu stresu v posledních 4 týdnech 

(příklad položky: Jak často jste se nemohla uvolnit v posledních 4 týdnech?). Respondenti 

vyznačují své odpovědi na 5- bodové Likertově škála (1-Velmi často, 5- Vůbec). Pro získání 

komplexnějšího pohledu na pracovní prostředí na SOŠ byly do dotazníku také zahrnuty položky 

měřící vyhoření (burnout) a pracovní spokojenost.  

Třetí sekce C zahrnovala otázky týkající se zvládání pracovního stresu, tedy copingu. 

Tato část obsahovala otevřené odpovědi, ve kterých byli respondenti požádáni, aby vlastními 

slovy popsali své zkušenosti s pracovním stresem a jeho zvládáním. Konkrétně jsem pro tyto 

volné komentáře formulovala následující otázky: 

1. Popište, prosím, nejvíce stresovou událost týkající se Vaší práce na SOŠ za poslední 1 

měsíc. 

2. Jak jste na danou událost reagoval/a? Prosím, popište. 
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3. Jaké strategie ke zvládnutí stresu jste použil/a? (zde jsem uvedla příklady zvládacích 

strategii – např. relaxace, sport, pohyb, humor jako pozitivní emoce, sociální opora 

formou rozhovoru s kolegy, přáteli a rodinou). Prosím, popište. 

4. Jaký efekt měly Vámi použité strategie? Vedly ke zmírnění stresu, nebo ne? Prosím, 

popište. 

Závěrečná část D: Pro doplnění volných komentářů jsem na závěr dotazníku 

formulovala ještě dvě obecné otázky týkající se hlavních problémů a hlavních výhod práce na 

dané SOŠ: 

1) Jaké jsou tři hlavní problémy, které momentálně řešíte ve vztahu k Vaší práci či 

Vašemu pracovišti? 

2) Jaké jsou tři hlavní charakteristiky Vaší práce či Vašeho pracoviště, kterých si nejvíc 

ceníte? 

Obsah celého dotazníku je uveden v příloze diplomové práce. 

9.4 Sběr a analýza dat 
Sběr dat jsem realizovala formou distribuce tištěného dotazníku na 3 středních 

odborných škol na Kladensku. Sběr dat trval dva týdny a byl uskutečněn na přelomu května a 

června roku 2021. Do sběru dat negativně zasáhla pandemie covid-19. Původním plánem bylo 

realizovat sběr dat již dříve na jaře 2021, avšak z důvodu zavření SOŠ i dalších školních 

zařízení jsem musela sběr realizovat až po znovuotevření škol, ke kterému došlo právě v květnu 

2021. Tištěné dotazníky jsem v 1 SOŠ rozdala osobně (v SOŠ, kde sama pracuji) a ve 2 dalších 

SOŠ mi s jejich distribucí pomohli bývalí kolegové, kteří na těchto školách v současné době 

pracují. Sebraná data jsem přepsala do tabulky v programu Excel, data byla vyhodnocena 

s pomocí softwaru SPPS 21.0.   

9.4.1 Výzkumný soubor 
Dotazník vyplnilo celkem 45 respondentů, z toho 22 učitelek a 23 učitelů (49% učitelek 

a 51% učitelů).  Zastoupení žen a mužů ve výzkumném souboru je tedy vyrovnané, což může 

souviset se skutečností, že na středních odborných školách (oproti např. základním školám) 

vyučuje poměrně velké množství mužů. Podrobné informace o výzkumném souboru jsou 

uvedeny v Tabulce č. 1. 
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Tabulka 1. Demografické složení výzkumného souboru (N=45) 

Pohlaví Žena 51.1 % 
Muž 48.9 % 

Věk Do 25 2,2 
25-29 6,7 
30-39 15,6 
40-49 31,1 
50-59 26,7 
60 a více 17,8 

Obor Technický 15,6 
Netechnický 6,7 
Ekonomický 6,7 
Hotelový a 
podnikatelský 40,0 

Humanitní a 
pedagogický 22,2 

Umělecký 8,9 
Titul Žádný 8,9 

Bakalářský 26,7 
Magisterský 62,2 

 Doktorský 2,2 
Pozice Učitel VVP 46,7 

Učitel OP 42,2 
 Učitel OV 11,1 
Typ úvazku  Plný  73,3 

Částečný 26,7 
Délka práce Méně než 1 rok 8,9 

1-5 let 28,9 
6-10 let 22,2 
11-20 let 26,7 
Déle než 20 let 13,3 

Vedení Ano- Ředitel 2,2 
Ano – zástupce 
ředitele 2,2 

Ano  - vedoucí učitel 
OV 8,9 

 Ne, nezastávám 86,6 
Péče o děti Dítě 0-3 roky 6,7 

Dítě 3-6 let 13,3 
Dítě 7-12 let  15,6 
Dítě 13-18 let 11,1 
Pečuji o jinou 
blízkou osobu 8,9 

Nic z uvedeného 44,4 
Podíl výuky/ 
administrativy  

73.6/ 26.4 (směrodatná odchylka =16.1) 
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Jak je z Tabulky č. 1 patrné, mezi respondenty dotazníkového šetření jsou zastoupeni 

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, učitelé odborných předmětů a učitelé odborného 

výcviku. Dotazník vyplnilo 22 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů (49%), 18 učitelů 

odborných předmětů (40 %) a 5 učitelů odborného výcviku (11%). Z vedoucích funkcí na 

pracovišti je v dotazníkovém šetření zastoupen 1 ředitel, 1 zástupce ředitele 3 vedoucí učitelé 

odborného výcviku (11% vedoucích funkcí). 

Z celkového počtu respondentů pracuje 35 učitelů na plný úvazek (78%) a 10 učitelů 

na částečný úvazek (22%).  Z učitelů, kteří mají plný úvazek, je 5 učitelů v předdůchodovém 

nebo v důchodovém věku. Z učitelů, kteří pracují na částečný úvazek, jsou pouze 3 z nich 

v tomto věku.  Předdůchodovým a důchodovým věkem se rozumí věk 60- 69 let. Z celkového 

počtu respondentů je tedy 18% učitelů ve věkové skupině 60 – 69 let.  Pro zjednodušení 

používám výraz učitel. 

9.5 Výsledky dotazníkového šetření 

9.5.1 Míra výskytu pracovního stresu 
Hlavním cílem diplomové práce bylo identifikovat míru výskytu pracovního stresu. Za 

tímto účelem jsem si stanovila následující výzkumnou otázku:  

VO1: Jaká je míra výskytu pracovního stresu u učitelů/učitelek na SOŠ? 

Výsledky týkající se výskytu stresu jsou znázorněny v Tabulce č. 2.  

Tabulka 2. Pracovní stres: četnost odpovědí v procentech 

 Pořád/ 

Většinu 

doby 

Část 

této doby 

Malou část 

této doby/ 

Vůbec 

Jak často jste měl/a problém se uvolnit? 11.1% 33.3% 66.7% 

Jak často jste se cítil/a podrážděně? 8.9% 33.3% 57.8% 

Jak často jste cítil/a napětí? 17.8% 31.1% 51.1% 

Jak často jste byl/a ve stresu? 15.6% 40.0 % 44.4 % 

 

Jak jsem uvedla výše, COPSOII měří výskyt pracovního stresu prostřednictvím 4 

otázek, které pokrývají 4 hlavní projevy pracovního stresu. Tabulka č. 2 ukazuje, že vysokou 

míru stresu uvedlo mezi 11,1-17,8% respondentů. Na přímou otázku „Jak často jste byl/a ve 

stresu?“ odpovědělo 44,4% respondentů, že vůbec/malou část této doby, naopak pouze 15,6% 
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respondentů odpovědělo, že pořád/většinu této doby. Tyto výsledky ukazují, že respondenti 

pracovní stres prožívají a že stres velmi často pociťovalo stres již zmíněných 15,6%. Zároveň 

však 40,0% respondentů uvedlo, že stres zažívají část této doby. Celkem tedy výskyt stresu 

uvedlo 55,6% respondentů, zatímco 44,4% uvedlo nízký výskyt stresu.  

Pro porovnání je zajímavé se podívat také na výsledky týkající se syndromu vyhoření 

(Tabulka č. 3), které COPSOII také měří. Z Tabulky č. 3 je zřejmé, že výskyt vyhoření byl 

podobný jako výskyt pracovního stresu. Opět platí, že vyhoření respondenti zakoušeli, ale jako 

významný problém ho vnímala pouze menšina respondentů. Konkrétně uvedlo, že některý 

z aspektů vyhoření (vyčerpání fyzické, vyčerpání psychické, celková únava) zažilo za poslední 

4 týdny pořád či většinu doby 8,9-17,8% respondentů. Přibližně polovina respondentů opět 

referovala, že tyto problémy zažívala jen malou část této doby či vůbec.  

Tabulka 3. Vyhoření (burnout): četnost odpovědí v procentech 

 Pořád/ 

Většinu 

doby 

Část 

této doby 

Malou část 

této doby/ 

Vůbec 

Jak často jste se cítil/a zcela bez energie? 8.9% 28.9% 63.2% 

Jak často jste se cítil/a fyzicky vyčerpán/a? 20% 28.9% 51.1% 

Jak často jste se cítil/a psychicky vyčerpán/a? 15.6% 26.7 % 57.8% 

Jak často jste se cítil/a unaveně? 17.8% 37.8% 44.4% 

Dotazník COPSOQ II rovněž umožňuje měřit pracovní spokojenost, která zahrnuje 

několik různých aspektů: spokojenost s pracovními vyhlídkami ve smyslu růstu, spokojenost 

s fyzickým prostředím školy, spokojenost s využitím vlastních schopností, spokojenost 

s finančním ohodnocením (tj. platem), a konečně spokojenost s „prací jako takovou“, tedy 

celkovou pracovní spokojenost. Výsledky týkající se pracovní spokojenosti jsou uvedeny 

v Tabulce č. 4. Jak je z tabulky zřejmé, převládá pracovní spokojenost, převážná respondentů 

většina uvedla (kolem 80%), že jsou spojeni s hlavními aspekty své práce. Celkovou 

spokojenost s prací uvedlo 68,9%. U učitelů SOŠ v daném vzorku tedy zřetelně převažuje 

spokojenost s prací.  
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Tabulka 4. Pracovní spokojenost: četnost odpovědí v procentech 

Pracovní spokojenost s … Spokojení  Nespokojení 

pracovními vyhlídkami 84.1% 15.9% 

fyzickým prostředím 81.8% 18.2% 

tím, jak jsou využívány schopnosti 80.0% 20.0% 

finančním ohodnocením 79.5% 21.5% 

prací jako takovou, při zvážení všech jejích aspektů 68.9% 31.1 % 
 

9.5.2 Zdroje pracovního stresu  
Dalším cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou hlavní zdroje pracovního stresu u učitelů 

SOŠ. Za tímto účelem jsem si stanovila následující výzkumnou otázku: VO2: Jaké jsou hlavní 

zdroje pracovního stresu v pracovním prostředí na SOŠ? 

Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 5.  

Tabulka 5. Psychosociální pracovní prostředí jako prediktor stresu (F(8, 35) = 3.915, p= .002) 

Stres 

Proměnné Beta P 

Vliv na práci -,147 ,342 

Pracovní nároky ,208 ,151 

Podpora vedení -,218 ,302 

Kvalita vedení ,011 ,958 

Podpora kolegů ,064 ,638 

Identifikace s pracovištěm -,072 ,584 

Nejistota práce ,271 ,050 

Konflikt práce-rodina ,374 ,013 

Vysvětlený rozptyl (R2) .352 

 

Jak Tabulka č. 5. ukazuje, hlavní zdroje stresu (používá se i výraz „prediktory“) jsou 

dva, a to konflikt práce-rodina (výše korelace je ,374) a nejistota práce (výše korelace je ,271). 

Oproti tomu ostatní faktory na pracovišti, jako pracovní nároky (zátěž), podpora vedení, kvalita 

vedení, a další uvedené, nehrají významnou roli.  
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9.5.3 Zvládání pracovního stresu: copingové strategie  
Jako třetí výzkumnou otázku jsem si pro svůj výzkum stanovila zjistit, jaké copingové 

strategie učitelé a učitelky SOŠ používají ke zvládání pracovního stresu. Pro tento cíl jsem 

stanovila výzkumnou otázku:  

VO3: Jaké copingové strategie učitelé a učitelky na SOŠ používají? Jsou tyto strategie 

efektivní?  

Používání copingových strategií bylo zjišťováno formou volných komentářů, ve kterých 

byli respondenti vyzváni, aby popsali nejvíce stresovou událost v práci za poslední měsíc  

a následně způsob, jak tento stres zvládali. Bohužel, ne všichni respondenti mi na stanovené 

otázky odpověděli. Ze 45 účastníků dotazníkového šetření mi 37 z nich na mé otázky 

odpovědělo a 8 respondentů ponechalo volné komentáře bez odpovědí. Z celkového počtu 

účastníků tedy odpovědělo na volné komentáře 82% učitelů. Některé odpovědi vykazovaly 

velkou podobnosti, jiné se naopak vyskytovaly pouze ojediněle.  

Na 1. otázku – Popište, prosím, nejvíce stresovou událost týkající se Vaší práce na SOŠ 

za poslední 1 měsíc mi 4 respondenti z 37 uvedli jako nejvíce stresovou událost konflikt. Ve 

většině případů se jednalo o konflikt se studentem. (Příklad odpovědí: „Konflikt se žákem, který 

byl arogantní a drzý.“, „ Konflikt se studentem.“, „Menší konflikt kvůli pedagogické 

intervenci.“).  Naopak 3 respondenti z 37 odpověděli, že nejvíce stresovou událostí za poslední 

1 měsíc pro ně byl návrat z online výuky zpět do prezenční výuky.  (Příklad odpovědí: 

„Přechod z online výuky na prezenční a naopak.“, „Návrat do běžného pracovního procesu.“, 

„Návrat po covidu.“) 

Z výše uvedených i neuvedených odpovědí vyplývá, že nejvíce respondentů považovalo  

za nejvíce stresovou událost návrat z online výuky do prezenční výuky, různé konflikty se žáky 

a negativní přístup žáků ke studiu. Ojediněle učitelé uváděli další stresové události, například 

nedostatek času na administrativu, problematickou a náročnou komunikaci s rodiči 

problematických žáků, jednání vedení, neustále měnící se rozvrhy, změna nadřízeného, 

zadávání didaktických testů při maturitních zkouškách, časový tlak při plnění učebních plánů 

v jednotlivých třídách, konflikty a nedorozumění s kolegy, apod. Tyto odpovědi byly téměř 

shodné nebo velmi podobné těm, které se uvádějí v odborné literatuře, výzkumech a dalších 

zdrojích, o kterých podrobněji píši v teoretické části své diplomové práce. Za zcela novou 

odpověď lze považovat návrat z online výuky zpět do prezenční výuky, neboť odborná 

literatura zatím o pandemii covid-19 v souvislosti s učitelským stresem toho mnoho neuvádí, 
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ale jsem přesvědčena, že toto je významná, zajímavá, a především zcela nová zkušenost, která 

jistě bude využita při různých výzkumných šetřeních pracovního stresu učitelů. 

Na otázku č. 2 – Jak jste na danou událost reagoval/a? Prosím, popište. – jsem získala 

následující odpovědi, které jsem rozdělila na reakce efektivní a neefektivní. Většina 

respondentů, konkrétně 30 uvedla efektivní copingové strategie. Příklad odpovědí: 

„Rozhovorem s vedením.“, „ Zvolnila jsem tempo.“, „Pedagogické mistrovství“, „Navýšila 

jsem počet hodin.“. Naopak 7 respondentů uvedlo neefektivní reakce na danou stresovou 

událost. Příklad odpovědí: „Otevřením láhve vína.“, „Nervozita, zodpovědnost za žáky, že jim 

neposkytnu to, co v prezenční výuce.“, „Nervozitou a stresem.“, „Nesoustředěnost.“,   

a dokonce bylo uvedeno „Výpovědí.“. Z mé analýzy bylo zřejmé, že odpovědi na výše 

uvedenou otázku se velmi liší. Záleží na stresové události a reakci na ni. Z některých komentářů 

je cítit pocit zmaru a frustrace, kdy například reakce na stresovou událost končí výpovědí 

učitele, většina odpovědí je naopak pozitivní a optimistická, kdy se učitelé snaží reagovat na 

stresovou událost efektivním způsobem, například kontaktují rodiče žáků, konzultují svůj 

problém s ostatními vyučujícími, zvolní tempo apod. 

Otázka č. 3 se týkala použitých strategií ke zvládnutí stresu. Na tuto otázku mi 

respondenti odpověděli následovně – nejčastější odpovědí byl sport. Sport jako strategii ke 

zvládání stresu uvedlo 10 respondentů z 37. (Příklad odpovědí: „ Sport (běhání).“, „ Jóga, 

přátelé, procházky.“ „Aktivní sport.“).  Ze sportu respondenti především uváděli jógu a běhání. 

6 respondentů uvedlo jako strategii procházky a relaxaci v přírodě nebo na zahradě. Procházky 

byly uvedeny samostatné nebo procházky se psem či dítětem. Příklad odpovědí: „Procházky se 

psem v přírodě.“, „Procházky, spánek.“, „Relaxace v přírodě“, „Odpočinek, práce na 

zahradě.“, „Procházka s dítětem.“. Zajímavá byla i strategie humoru, kterou uvedli  

4 respondenti z 37 . Příklad odpovědí: „Humor, rozhovor s kolegou o problému.“, „Většinou 

řeším humorem.“, „Stresové situace většinou řeším humorem.“. Dále 6 respondentů uvedlo 

kulturu – např. poslech hudby, hraní na hudební nástroj apod. Příklad odpovědí: „Aktivní a 

trvalý poslech především klasické hudby způsobily návrat do „normálního“ stavu.“, „Pokud je 

možnost, utíkám z reality četbou.“, „ Hudba (bicí, kytara), zábavné pořady (Netflix).).  

Ojediněle respondenti uváděli jako strategie posezení s kolegy, přáteli, rodinou, rozhovory 

s nimi, ale také spánek a samotu.  

Pokud se týká použitých strategií ke zvládání stresu, většina dotázaných odpověděla 

stejně nebo velmi podobně. V odpovědích byl nejčastěji uváděn sport, procházky se psem, 

četba, rozhovory s přáteli, kolegy, rodinou, kultura a humor. Tyto zvládací techniky jsou také 
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často doporučovány v odborné literatuře (Joshi, 2007), která se zabývá stresem nebo 

syndromem vyhoření. Opět se o nich zmiňuji v teoretické části své diplomové práce, v kapitole 

4. 1. 

Na otázku č. 4 – Jaký efekt měly Vámi použité strategie? Vedly ke zmírnění stresu, nebo 

ne? Prosím popište. – mi respondenti odpověděli takto: Téměř všichni respondenti 36 z 37 

uvádí, že strategie vedly ke zmírnění stresu, pouze 1 respondent připustil, že jím zvolená 

strategie (Příklad jeho odpovědi „ Rozhovor s rodinou a kolegy“) nevedla ke zmírnění stresu,  

a proto dal výpověď.  (Příklad odpovědi: „ Ne, proto jsem podal výpověď.“). Velký rozdíl 

vidíme v odpovědích, jaký efekt měly použité strategie pro respondenty. Zde 20 respondentů 

uvádí, že jimi zvolené strategie efekt měly, ale pouze krátkodobý nebo částečný. Příklad 

uváděných odpovědí: „Efekt byl dobrý, ale krátkodobý.“, „Ano, vedly, ale jenom do jisté 

míry.“, „Ano, tato strategie vedla do určité míry ke zmírnění stresu. Pouze však částečně na 

určité období.“ 

Naopak 16 respondentů odpovědělo, že jimi zvolené strategie vedly ke zmírnění 

stresových situací. Příklad odpovědí: „Ano, vedly.“, „Relaxace a pohyb vedly ke zmírnění 

stresových situací.“, „Strategie vedly ke zmírnění stresu a k částečné relaxaci.“, „Určitě ano.“. 
Na tuto otázku můžeme vidět dva typy odpovědí, téměř polovina respondentů uvádí, že tyto 

strategie měly pouze částečný nebo krátkodobý efekt, přestože tyto strategie vedly ke zmírněné 

stresových situací, a naopak zbytek učitelů připouští, že strategie vedly ke zmírnění stresových 

situací. 

9.5.4 Hlavní problémy a benefity práce na SOŠ 
Pro získání komplexnějšího vhledu do pracovních podmínek na SOŠ jsem se 

v závěrečné části dotazníků ptala na tři hlavní problémy, které respondenti řeší ve vztahu 

k jejich práci či pracovišti a na tři hlavní charakteristiky jejich práce či pracoviště, kterých si 

respondenti nejvíce cení. 

Mezi hlavní problémy dle získaných odpovědí patří jednání s rodiči problémových žáků 

(5 odpovědí), informace o suplování na poslední chvíli, epidemiologické restrikce a s nimi 

související výuka v respirátorech (3 odpovědi), malé finanční ohodnocení (2 odpovědi), 

nekázeň žáků, vztahy na pracovišti, malá podpora učitelů ze strany vedení školy (3 odpovědi), 

žádná mimořádná odměna nebo bonus za zvládnutí online výuky (2 odpovědi), laxní přístup 

žáků ke vzdělávání (5 odpovědí), nezájem žáků o zvolený obor (2 odpověď), přebujelá 
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administrativa (3 odpovědi), výše úvazku v dalším školním roce (2 odpověď), problémy 

s výpočetní technikou (3 odpovědi) apod. 

Nejvíce si respondenti na své práci a pracovišti cení ochotných kolegů (6 odpovědí), 

dobrého nadřízeného (2 odpovědi), blízkosti pracoviště nebo jeho dobré dostupnosti  

(5 odpovědí), hlavních prázdnin v červenci a srpnu (2 odpovědi), úspěchů žáků v oboru  

(4 odpovědi), dobré pracovní doby, práce s mladými lidmi (3 odpovědi), příjemného 

pracovního prostředí včetně vybavenosti (4 odpovědi), radosti z učení (2 odpovědi), dobré 

spolupráce s ostatními kolegy (4 odpovědi) apod. 

9.6 Diskuse 
Výsledky mého dotazníkového šetření se týkaly 2 cílů mé diplomové práce. Prvním 

cílem je Míra výskytu pracovního stresu, kdy byla stanovena VO 1 – Jaká je míra výskytu 

pracovního stresu učitelů/učitelek na SOŠ? (viz Tabulka č. 2). Výsledky ukazují, že respondenti 

pracovní stres prožívají a že stres velmi často pociťovalo  15,6% z nich. Zároveň však 40,0% 

respondentů uvedlo, že stres zažívají část této doby. Celkem tedy výskyt stresu uvedlo 55,6% 

respondentů, zatímco 44,4% uvedlo nízký výskyt stresu. Jako zajímavé se jeví zjištění, že 

zatímco 15,6 % učitelů na SOŠ prožívá stres velmi často, učitelé na ZŠ prožívají nadměrný 

stres v 60% případů (Státní zdravotnický ústav, 2002), což je téměř 4x častěji. Pokud budeme 

srovnávat učitele středních škol, dojdeme k závěru, že dle Kohoutka a Řehulky (2011) 65% 

učitelů středních škol prožívá závažné stresové situace, zatímco v mých výzkumných zjištěních 

prožívá stres 15,6% respondentů pořád nebo většinu doby, i když není zcela jasné, zda se jedná 

o závažné stresové situace. Přesto můj výzkum uvádí více než 4x menší výskyt častého stresu, 

než je tomu u výzkumu Kohoutka a Řehulky. Je nutné také zdůraznit, že můj výzkum se týká 

středních odborných škol, zatímco jejich výzkum se týká středních škol všeobecně. Dle Fontany 

a Abouserie (1993) mírným stresem trpí 72% učitelů, zatímco z mých výzkumných zjištění 

vyplývá, že pouze 40% učitelů na SOŠ pociťuje mírný stres. To je rozdíl 32%. Tito autoři též 

uvádí, že 23% učitelů prožívá vážný stres, zatímco v mých výzkumech se jedná o 15,6% 

učitelů, což je o 7,4% méně. To se dá interpretovat tak, že učitelé SOŠ prožívají mírný stres  

a vážný stres méně často než ostatní učitelé. Je to možná tím, že jsou vůči stresu odolnější. 

Pro srovnání byla vytvořena Tabulka č. 3, která se zabývala výsledky, týkajícími se 

syndromem vyhoření (burnout), který se stresem úzce souvisí. Syndrom vyhoření respondenti 

zažívali, ale pouze velmi malá část uvedla prožívání jeho projevů velmi často či pořád. 

Konkrétně některý z aspektů syndromu vyhoření (vyčerpání fyzické nebo psychické, celková 
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únava) zažilo 8,9 – 17% učitelů SOŠ, zatímco dle výzkumu Žídkové a Martinkové (2003), který 

se ovšem týká učitelů ZŠ, má problém se syndromem vyhoření 10% učitelů.  

V Tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledky, které se zabývají pracovní spokojeností učitelů 

středních odborných škol. Z výsledků můžeme zjistit, že převážná část respondentů uvedla 

(kolem 80%), že jsou spojeni s hlavními aspekty své práce. Celkovou spokojenost s prací 

uvedlo 68,9%. U učitelů SOŠ v daném vzorku tedy zřetelně převažuje spokojenost s prací. Tyto 

výsledky můžeme porovnat s výzkumem K. Paulíka, který v roce 1999 zkoumal pracovní 

spokojenost učitelů základních, středních a vysokých škol. Analýza jeho výsledků prokazuje, 

že míra spokojenosti se zaměstnáním je u většiny učitelů poměrně vysoká, i když značně 

rozdílná. Nejvyšší míru spokojenosti projevují učitelé vysokých škol (88%), nejnižší míru 

spokojenosti uvádějí učitelé 2. stupně ZŠ – 64 % (in Průcha, 2009, str. 143 – 144). Z tohoto 

úhlu pohledu lze konstatovat, že spokojenost s hlavními aspekty své práce učitelů SOŠ (kolem 

80%) se blíží pracovní spokojenosti učitelů vysokých škol (88%), což je velmi zajímavé 

zjištění. 

Dílčím cílem mého dotazníku bylo také zjistit, jaké jsou hlavní zdroje pracovního stresu 

učitelů (Tabulka č. 5). Pro tento dílčí cíl byla stanovena VO 2 - Jaké jsou hlavní zdroje 

pracovního stresu v pracovním prostředí na SOŠ? Jak Tabulka č. 5. ukazuje, hlavní zdroje 

stresu jsou dva, a to konflikt práce-rodina (výše korelace je ,374) a nejistota práce (výše 

korelace je ,271).  

Tyto zdroje stresu se výrazně liší od těch, které jsou běžně uváděny v odborné literatuře 

a výzkumech. Například Kyriacou uvádí jako hlavní zdroje učitelského stresu: žáci se špatnými 

postoji a motivací k práci, žáci, kteří vyrušují, a všeobecná nedisciplinovanost žáků ve třídě, 

časté změny vzdělávacích projektů a organizace školy, špatné provozní podmínky (stav  

a vybavení budov a tříd, financování provozu školy), včetně osobních vyhlídek na zlepšení 

postavení, časový tlak, konflikty s kolegy, pocit, že společnost nedoceňuje práci učitele 

(Kyriacou 2004, str. 151). 

Podle Holečka (2001) patří mezi hlavní zdroje pracovního stresu učitelů například 

pracovní přetížení učitelů a učitelek, problémoví žáci, problémoví rodiče apod. (in Kohoutek  

a Řehulka, 2011). 

Učitelé SOŠ, kteří se účastnili mého výzkumu, uvedli jako jeden z hlavních zdrojů 

stresu konflikt práce – rodina. Je zajímavé, že tento výsledek je ve shodě s výzkumem 

Zábrodské a kol. (2018), který zkoumal vyhoření jako důsledek dlouhodobého stresu  
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u vysokoškolských pedagogů/pedagožek, a zjistil, že hlavní prediktor je rovněž konflikt práce-

rodina. Významná role konfliktu pracovních a rodinných nároků v mém výzkumu může být 

způsobena faktem, že na SOŠ neučí pouze učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, ale také 

učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku. Tito učitelé se často se svými žáky 

účastní různých soutěží a akcí, spojených s oborem. Z toho možná vyplývá konflikt práce – 

rodina, neboť tyto aktivity jsou časově velmi náročné a mohou tedy zasahovat i do soukromého 

(rodinného) života učitelů. 

Dalším významným zdrojem pracovního stresu učitelů v Tabulce č. 5 se ukazuje 

nejistota práce. Tato nejistota pramení z úzkého zaměření učitelů odborných předmětů a učitelů 

odborného výcviku na konkrétní SOŠ. Učitel odborného výcviku oboru Kuchař – číšník se 

neuplatní jako učitel odborného výcviku nebo odborných předmětů na SOŠ se stavebními 

obory. 

 
Druhým cílem výzkumu pak bylo zjistit, jaké copingové strategie učitelé a učitelky 

používají ke zvládání pracovního stresu. Pro tento cíl jsem stanovila otázky - Jaké copingové 

strategie učitelé a učitelky na SOŠ používají? Jsou tyto strategie efektivní? Z výše uvedených 

odpovědí a volných komentářů v kapitole 9.5.3, která se zabývá Zvládáním pracovního stresu 

a copingovými strategiemi, lze konstatovat, že pro 82% mých respondentů jsou efektivními 

strategiemi zvládání především sport, procházky se psem, četba, rozhovory s přáteli, kolegy, 

rodinou, kultura a humor. 18% učitelů ponechalo volné komentáře bez odpovědi. Co se týká 

efektivity copingových strategií, respondenti uváděli dva typy odpovědí. Přibližně polovina 

z nich konstatuje, že strategie sice vedly ke zmírnění stresu, ale měly pouze krátkodobý účinek. 

Proti tomu necelá polovina respondentů uvedla, že jimi zvolené strategie zvládání pracovního 

stresu byly efektivní a vedly ke zmírnění stresu. Podíváme-li se na odpovědi těchto učitelů, 

zjišťujeme skutečnost, že jimi uvedené strategie se shodují s mnoha výzkumy, zabývajícími se 

učitelským stresem a syndromem vyhoření, stejně jako s informacemi, uvedenými v odborné 

literatuře. Z pohledu třetího cíle, kladeného v mé diplomové práci, lze konstatovat, že práce 

třetí cíl splnila. Díky dotazníkovému šetření byly stanoveny efektivní strategie zvládání 

pracovního stresu učitelů středních odborných škol a bylo zjištěno, že tyto strategie jsou ve 

shodě se strategiemi uváděnými v literatuře a materiálech, zabývajících se pracovním stresem 

učitelů.  

Poslední část této kapitoly Diskuse se týká hlavních problémů a benefitů práce na SOŠ, 

které jsou uvedeny v kapitole 9.5.4. Jako tři hlavní problémy práce na střední odborné škole 

učitelé vidí jednání s rodiči problémových žáků. Tento problém uvedlo celkem 5 respondentů. 
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Dalším problémem se jeví laxní přístup žáků ke studiu, který také uvedlo 5 respondentů. Třetím 

hlavním problémem práce na SOŠ je pro učitele malá podpora učitelů ze strany vedení školy. 

Tento problém spolu s přebujelou administrativou a problémy s technikou uvádí 3 respondenti. 

Nakonec kapitoly Diskuse bych ráda uvedla návrhy na zlepšení. Z 1. cíle mého 

výzkumu vyplývá, že výskyt stresu uvedlo 55,6% respondentů. Pro ně bych navrhla speciálně 

zaměřené programy na aktivní přístup k životu. V těchto programech se lze naučit základním 

relaxačním metodám, správné životosprávě, pohybovému režimu apod. Tyto programy jsou 

také prevencí syndromu vyhoření. Z mého dotazníkového šetření se dále jeví jako hlavní zdroje 

pracovního stresu učitelů SOŠ konflikt práce – rodina a nejistota zaměstnání. U konfliktu práce 

– rodina bych navrhla důsledné oddělování pracovního života od osobního a u nejistoty 

zaměstnání bych navrhla speciálně zaměřené programy a školení na posílení sebevědomí  

a individuální rozvoj a rozšíření profesní kvalifikace učitelů. 

Ve druhém cíli mé diplomové práce jsou popsány pozitivní copingové strategie, ve 

kterých bych pokračovala, a ještě k nim přidala učitelskou self-efficacy (učitelovo přesvědčení 

o jeho schopnostech plánovat, organizovat a realizovat různé výchovně-vzdělávací aktivity, 

které jsou základem pro dosažení pedagogických cílů (Bandura, 2006). 

  



55 
 

10 Závěr 
Diplomová práce se zabývá tématem Pracovní stres a jeho zvládání u učitelů středních 

odborných škol. V teoretické části byla popsána problematika psychologie zdraví a pracovního 

zdraví, jeho současné definice a teorie, dále byl popsán stres a jeho definice, pracovní stres  

a představena problematika zvládání pracovního stresu. Následně se práce věnuje učitelské 

profesi a jejím zvláštnostem, střednímu odbornému vzdělávání a učitelům na středních 

odborných školách. V závěru teoretické části byl předložen přehled výzkumných zjištění, 

zabývajících se pracovním stresem učitelů. Byl zde zmíněn fakt, že v oblasti všeobecného 

vzdělávání jsou učitelé předmětem dlouhodobě prováděných výzkumů, avšak učitelé v oblasti 

odborného vzdělávání se bohužel nestávají předmětem výzkumných šetření. V praktické části, 

která navázala na teoretickou část, byly stanoveny dva výzkumné cíle. 

Prvním cílem bylo zjistit, jaká je míra výskytu pracovního stresu a identifikovat hlavní 

zdroje pracovního stresu (tzv. stresory) v pracovním prostředí na SOŠ. Druhým cílem výzkumu 

pak bylo zjistit, jaké copingové strategie učitelé a učitelky používají ke zvládání pracovního 

stresu. Na základě popsaných cílů mé diplomové práce jsem formulovala tři výzkumné otázky 

(VO): 

VO1: Jaká je míra výskytu pracovního stresu u učitelů/učitelek na SOŠ? 

VO2: Jaké jsou hlavní zdroje pracovního stresu v pracovním prostředí na SOŠ? 

VO3: Jaké copingové strategie učitelé a učitelky na SOŠ používají? Jsou tyto strategie  

                      efektivní?  

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu dotazníku a pro účely daného výzkumu jsem 

vytvořila vlastní dotazníkovou baterii. Byla získána data od 45 respondentů z 3 středních 

odborných škol na Kladensku. Pro větší přehlednost byly jejich odpovědi zpracovány i graficky 

a byla provedena analýza jejich odpovědí. Prvním cílem bylo zjistit, jaká je míra pracovního 

stresu učitelů středních odborných škol. Výsledky ukázaly výskyt pracovního stresu u 55,6% 

respondentů. Dalším cílem bylo identifikovat zdroje pracovního stresu. Z odpovědí učitelů 

vyplývá, že hlavní zdroje stresu jsou dva, a to konflikt práce-rodina a nejistota zaměstnání. 

Druhým cílem bylo zjistit, jaké strategie zvládání pracovního stresu učitelé používají. Většina 

respondentů uvedla pozitivní copingové strategie sport, kulturu, humor a sociální oporu formou 

rozhovory s kolegy, přáteli a rodinou. 

Mohu konstatovat, že diplomová práce splnila všechny stanovené cíle a přispěla 

malým dílkem do problematiky výzkumu středního odborného vzdělávání. 



56 

Seznam použité literatury 

Atkinson, R. L. (2003). Psychologie. Praha: Portál. 

Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. In F. Pajares & T. Urdan 

(Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (Vol. 5, pp. 307-337). Greenwich, CT: Information 

Age Publishing. 

Bártová, Z. (2011). Jak zvládnout stres za katedrou. [Kralice na Hané]: Computer Media.  

Bedrnová, E., Nový, I., & Jarošová, E. (2012). Manažerská psychologie a sociologie. Praha: 
Management Press. 

Blažková, V., Malá, P. Odvrácená strana učitelského povolání. Rodina a škola, 2007, č. 1, s. 

20-21.

Crandall, R., & Perrewé, P. L. (1994). Occupational stress: A handbook. Washington, D.C: 
Taylor & Francis. 

Demerouti, E., Nachreiner, F., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-
resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499-
512. https://doi.org/10.1037//0021-9010.86.3.499

Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada. 

Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., & Gruen, R. J. (1986). 

Dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter 

outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50(5), 992–

1003. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.5.992 

Fontana, D. (2003). Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele (Vyd. 2). Praha: Portál. 

Guidotti, T. L. (2011). Global occupational health. New York, N.Y: Oxford University Press. 

Helus, Z. (2007). Sociální psychologie pro pedagogy (Vyd. 2). Praha: Grada. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195380002.001.0001 

Honzák, R. (2018). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření (3. vydání). V Praze: Vyšehrad. 

Janík, T. (2007). Pedagogické znalosti jako součást profesní výbavy učitele: přínos Vlastimila 

Švece pro teorii, praxi a výzkum učitelského vzdělávání. Pedagogická orientace, 17(4), 35–42. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.50.5.992


57 
 

 

Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie 
ve výchově a vzdělávání (3. vydání). Praha: Grada. 

Joshi, V. (2007). Stres a zdraví (Vyd. 2). Praha: Portál. 

Kalhous, Z., & Horák, F. (1996). František. K aktuálním problémům začínajících učitelů. 
Pedagogika, 46(3), 245-255. 

Karasek, R.A. (1979) Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for 

job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. doi:10.2307/2392498  

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia. 

Kohoutek, R., & Řehulka, E. (2011). Stresory učitelů základních a středních škol v České 

republice (zejména stresory způsobené učitelům žáky). Škola a zdraví, 21, 105-117. 

Křivohlavý, J. (1994). Jak zvládat stres. Praha: Grada. 

Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci (Vyd. 2). Praha: Grada. 

Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví (Vyd. 3). Praha: Portál. 

Kyriacou, C. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování (Vyd. 4). Praha: 
Portál. 

Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill. 

Lazarus, R. S. (1994). Psychological stress in the workplace. In Parewé, P. L., Cranall, R. 

(Eds.), Occupational stress: a handbook. 3-14. Washington. D. C.: Taylor &Francis. 

Matoušek, O. (2003). Pracovní stres a zdraví (Vyd. 4). Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce. 

Mlčák, Z. (2005). Psychologie zdraví a nemoci (Vyd. 3). Ostrava: Ostravská univerzita, 
Filozofická fakulta. 

Míček, L., & Zeman, V. (1992). Učitel a stres. Brno: Masarykova univerzita. 

Mudrak, J., Zabrodska, K., Kveton, P., Jelinek, M., Blatny, M., Solcova, I., & Machovcova, K. 

(2018). Occupational well-being among university faculty: A job demands-resources model. 

Research in Higher Education, 59(3), 325-348. 

 



58 
 

Paulík, K. (2009). Moderátory a mediátory zátěžové odolnosti (Vyd. 3). Ostrava: Ostravská 
univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. 

Paulík, K. (2010). Psychologie lidské odolnosti (Vyd. 4). Praha: Grada. 

Pelcák, S. (2015). Stres a syndrom vyhoření (Vyd. 2). Hradec Králové: Gaudeamus. 

Plamínek, J. (2008). Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání (2., 
aktualiz. a dopl. vyd). Praha: Grada. 

Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika (3., přeprac. a aktualiz. vyd). Praha: Portál. 

Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání: fungování systému, problémy 
praxe a výzkum (Vyd. 3). Praha: Wolters Kluwer. 

Průcha, J. (2009). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru (3., aktualiz. vyd). Praha: Portál. 

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2008). Pedagogický slovník (4., aktualiz. vyd. [i.e. 
Vyd. 5.]). Praha: Portál. 

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník (7., aktualiz. a rozš. vyd). 
Praha: Portál. 

Rivers, S. E., Brackett, M. A., Reyes, M. R., Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. 
(2012). Measuring Emotional Intelligence in Early Adolescence With the MSCEIT-YV. 
Journal Of Psychoeducational Assessment, 30(4), 344-366. 
https://doi.org/10.1177/0734282912449443 

Quick, J. C., & Tetrick, L. E. (Eds.). (2011). Handbook of occupational health psychology (2nd 

ed.). American Psychological Association. 

Schreiber, V. (2000). Lidský stres (2., upr. vyd). Praha: Academia. 

Taylor, S.E. (2008). Health Psychology (7th edn). New York: McGraw-Hill. USDHHS (United 
States Department of Health & Human Services) (1995). 

Troman, G. (2010). Teacher Stress in the Low-Trust Society. British Journal Of Sociology Of 
Education, 21(3), 331-353. https://doi.org/10.1080/713655357 

Úlehla, I. (1999). Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 

Vališová, A., & Kasíková, H. (2007). Pedagogika pro učitele (Vyd. 3). Praha: Grada. 

Zabrodska, K., & Kveton, P. (2013). Prevalence and forms of workplace bullying among 

university employees. Employee Responsibilities and Rights Journal, 25(2), 89-108. 



59 
 

Zábrodská, K., Mudrák, J., Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M., & Machovcová, K. (2018). 

Burnout among university faculty: The central role of work–family conflict. Educational 

Psychology, 38(6), 800-819. 

 

Internetové zdroje: 

https://citeseerx.ist.psu.edu 

https://www.rwjf.org/en/library/research/2016/07/teacher-stress-and-health.html 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky 

https://www.czso.cz/ 

https://www.researchgate.net 

www.sodexo.cz 

https://psycnet.apa.org/ 

  

https://www.rwjf.org/en/library/research/2016/07/teacher-stress-and-health.html
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky
https://www.czso.cz/
https://www.researchgate.net/
http://www.sodexo.cz/
https://psycnet.apa.org/


60 
 

Příloha 

Příloha č. 1 – Vzorový dotazník  
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Dotazník pro učitele  

SEKCE A: DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
Vyplňte, prosím, následující obecné informace o Vás a Vašem pracovišti.  
 

Pracovištěm máme na mysli Vaše současné pracoviště na střední odborné škole. 
Pokud jste zaměstnán/a na více školách, odpovídejte, prosím, v celém dotazníku o 
tom pracovišti, kde máte nejvyšší pracovní úvazek.   
   

1. Pohlaví (tato položka je povinná): Žena Muž 

2. Věk: (tato položka je povinná) do 25 let / 25-29 let / 30-39 let / 40-49 let / 50-59 let / 60-
69  let / 70 a více 
 
3. Obor, ve kterém působíte, lze zařadit jako:  
Technický 
Netechnický 
Ekonomický 
Hotelový a podnikatelský 
Humanitní a pedagogický 
Umělecký 
Zdravotnický 
Zemědělský 
 
 

4. Váš nejvyšší dosažený akademický titul je: 
Bakalářský (Bc.) 
Magisterský (Mgr., Ing., MUDr., aj.) 
Doktorský na základě rigorózní zkoušky (PhDr., RNDr., 
aj.)  
Jiný, prosím uveďte:  
 

 
5. Vaše současná hlavní pozice na pracovišti je: 
učitel VVP 
učitel OP 
učitel OV 
 
 
6. Jak dlouho jste zaměstnán/a na svém současném pracovišti? méně než 1 rok / 1-5 let 
/ 6-10 let, 11-20 let, déle než 20 let 
 
7. Jaký je typ Vašeho zaměstnaneckého poměru? 
Plný úvazek 
Částečný úvazek ve výši 0. __ 
DPP/DPČ 
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8. Charakterizujte prosím v procentech přibližnou náplň Vaší práce:  
Výuka:         % Administrativa : %  

 

 
9. Zastáváte na pracovišti vedoucí funkci? (pokud zastáváte více vedoucích funkcí, 
uveďte prosím nejvyšší úroveň):  
Ano – ředitel,  
Ano – zástupce ředitele 
Ano – vedoucí učitel OV 
Ne, nezastávám 
 
10. Péče o blízké osoby (lze zaškrtnout více možností) 
Pečuji o dítě 0-3 roky 
Pečuji o dítě 3-6 let 
Pečuji o dítě 7-12 let 
Pečuji o dítě 13-18 let 
Pečuji o jinou blízkou osobu 
Nic z uvedeného  

 

 



63 
 

SEKCE B: PRACOVNÍ SPOKOJENOST A PRACOVNÍ STRES V  
 

Tato sekce se týká Vaší pracovní spokojenosti a pracovního stresu. Své odpovědi, 
prosím, vyznačte u všech uvedených výroků.   
  
1. Když celkově zhodnotíte Vaši současnou práci, jak jste spokojen/a …  

a) s Vašimi pracovními vyhlídkami?  
1 2 3 4 5 

Velmi 
spokojen/a 

Spokojen/a Nespokojen/a Velmi 
nespokojen/a 

Není relevantní 

 
b) s fyzickým prostředím, ve kterém pracujete? 

1 2 3 4 5 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a Nespokojen/a Velmi 

nespokojen/a 
Není relevantní 

 
c) s tím, jak jsou využívány Vaše schopnosti? 

1 2 3 4 5 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a Nespokojen/a Velmi 

nespokojen/a 
Není relevantní 

 
d) s tím, jak jste za svou práci finančně ohodnocen/a?   

1 2 3 4 5 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a Nespokojen/a Velmi 

nespokojen/a 
Není relevantní 

 
e) s Vaší prací jako takovou, když zvážíte všechny její aspekty?   

1 2 3 4 5 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a Nespokojen/a Velmi 

nespokojen/a 
Není relevantní 

 
 
2. Následující otázky se týkají toho, jak jste se cítil/a během posledních 4 týdnů.  
a) Jak často jste se cítil/a zcela bez energie? 

1 2 3 4 5 
Pořád Většinu této 

doby 
Část této doby Malou část této 

doby 
Vůbec 

 
b) Jak často jste měl/a problém se uvolnit? 

1 2 3 4 5 
Pořád Většinu této 

doby 
Část této doby Malou část této 

doby 
Vůbec 

 
c) Jak často jste se cítil/a fyzicky vyčerpán/a? 

1 2 3 4 5 
Pořád Většinu této 

doby 
Část této doby Malou část této 

doby 
Vůbec 
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d) Jak často jste se cítil/a podrážděně? 
1 2 3 4 5 

Pořád Většinu této 
doby 

Část této doby Malou část této 
doby 

Vůbec 

 
e) Jak často jste se cítil/a psychicky vyčerpán/a? 

1 2 3 4 5 
Pořád Většinu této 

doby 
Část této doby Malou část této 

doby 
Vůbec 

 
f) Jak často jste cítil/a napětí? 

1 2 3 4 5 
Pořád Většinu této 

doby 
Část této doby Malou část této 

doby 
Vůbec 

 
g) Jak často jste se cítil/a unaveně? 

1 2 3 4 5 
Pořád Většinu této 

doby 
Část této doby Malou část této 

doby 
Vůbec 

 
h) Jak často jste byl/a ve stresu?  

1 2 3 4 5 
Pořád Většinu této 

doby 
Část této doby Malou část této 

doby 
Vůbec 
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SEKCE C: PRACOVNÍ PODMÍNKY (COPSOQ II) 

Tato sekce se týká Vašich osobních pracovních zkušeností a podmínek na pracovišti. 
Jednotlivé výroky mohou být pro popis Vaší pracovní zkušenosti více či méně vhodné. 
Přesto bychom Vás chtěli požádat, abyste odpověděli na všechny otázky. Neúplné 
dotazníky nebude možné zpracovat. 
 
Následující výroky se týkají Vaší práce. 
 
1. Máte velkou míru vlivu ohledně své práce? 

1 2 3 4 5 
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

2. Máte možnost zvolit si, s kým budete spolupracovat?  
1 2 3 4 5 

Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 
Velmi 

výjimečně 
 
3. Můžete ovlivnit množství práce, která je Vám přidělena? 

1 2 3 4 5 
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

 
4. Máte vliv na obsah Vaší práce?  

1 2 3 4 5 
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

 
5. Je Vaše práce nerovnoměrně rozložena, takže se hromadí? 

1 2 3 4 5 
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

 
6. Jak často se Vám stává, že nemáte čas splnit všechny své pracovní úkoly? 

1 2 3 4 5 
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

7. Stává se Vám, že se opožďujete se svou prací? 
1 2 3 4 5 

Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 
Velmi 

výjimečně 
8. Máte dost času na své pracovní úkoly? 

1 2 3 4 5 
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Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 
Velmi 

výjimečně 
 
Následující výroky se týkají Vašeho přímého nadřízeného/přímé nadřízené.   
 
9. Jak často je Váš přímý nadřízený/á ochoten/a naslouchat Vašim pracovním problémům? 

1 2 3 4 5 
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

 
10. Jak často dostáváte pomoc a podporu od Vašeho přímého nadřízeného/přímé nadřízené? 

1 2 3 4 5 
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

11. Jak často s Vámi Váš přímý nadřízený/nadřízená mluví o tom, jak dobře vykonáváte svou 
práci? 

1 2 3 4 5 
  Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

 
12. Do jaké míry byste řekl/a, že Váš přímý nadřízený/přímá nadřízená … 
 
a) zajišťuje, aby jednotliví zaměstnanci měli dobré příležitosti k dalšímu rozvoji? 

1 2 3 4 5 
Ve velmi velké 

míře 
Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 

míře 
 
b) klade velký důraz na pracovní spokojenost zaměstnanců? 

1 2 3 4 5 
Ve velmi velké 

míře 
Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 

míře 
 
c) je dobrý/á v plánování práce? 

1 2 3 4 5 
Ve velmi velké 

míře 
Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 

míře 
 
d) je dobrý/á v řešení konfliktů? 

1 2 3 4 5 
Ve velmi velké 

míře 
Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 

míře 
 
Následující výroky se týkají Vašich kolegů a kolegyň na pracovišti:  
(Pokud žádné nemáte, zaškrtněte u všech otázek „Není relevantní“).   
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13. Jak často dostáváte pomoc a podporu od Vašich kolegů?  
1 2 3 4 5 6 

Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 
Velmi 

výjimečně 

Není 
relevantní 

 
14. Jak často jsou Vaši kolegové ochotni naslouchat Vašim pracovním problémům? 

1 2 3 4 5 6 
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

Není 
relevantní 

 
15. Jak často s Vámi Vaši kolegové hovoří o tom, jak dobře vykonáváte svou práci? 

1 2 3 4 5 6  
Vždy Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

Není 
relevantní 

 

 
Následující výroky se týkají Vašeho pracoviště.  
 
16. Vyprávíte rádi druhým lidem o svém pracovišti? 

1 2 3 4 5 
Ve velmi velké 

míře 
Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 

míře 
 
17. Máte pocit, že je Vaše pracoviště pro Vás hodně důležité? 

1 2 3 4 5 
Ve velmi velké 

míře 
Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 

míře 
 
18. Doporučil/a byste svému dobrému příteli/přítelkyni, aby se ucházel/a o místo na Vašem 
pracovišti? 

1 2 3 4 5 
Ve velmi velké 

míře 
Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 

míře 
 
19. Jak často zvažujete, že si budete hledat místo jinde? 

1 2 3 4 5 
Neustále Často Někdy Zřídka Nikdy/ 

Velmi 
výjimečně 

 
20. Máte obavy ze ztráty zaměstnání? 

1 2 3 4 5 
Ve velmi velké 

míře 
Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 

míře 
 
21. Máte obavy, že bude obtížné najít jinou práci, pokud byste ztratil/a zaměstnání? 

1 2 3 4 5 
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Ve velmi velké 
míře 

Ve velké míře Do jisté míry V malé míře Ve velmi malé 
míře 

 
Následující otázky se týkají vztahu mezi Vaší prací a osobním životem.   
 
22. Pociťujete konflikt mezi Vaší prací a osobním životem, kvůli kterému chcete být na obou 
místech najednou?  

1 2 3 4 
Ano, často Ano, někdy Zřídka Ne, nikdy 

 
23. Následující tři otázky se týkají toho, jak Vaše práce ovlivňuje Váš osobní život: 
a) Máte pocit, že Vás práce stojí tolik energie, že to má negativní dopad na Váš osobní život? 

1 2 3 4 
Ano, rozhodně Ano, do jisté míry Ano, ale jen velmi 

málo 
Ne, vůbec 

 
b) Máte pocit, že Vám práce zabírá tolik času, že to má negativní dopad na Váš osobní život? 

1 2 3 4 
Ano, rozhodně Ano, do jisté míry Ano, ale jen velmi 

málo 
Ne, vůbec 

 
c) Říkají Vám přátelé nebo rodina, že příliš pracujete? 

1 2 3 4 
Ano, rozhodně Ano, do jisté míry Ano, ale jen velmi 

málo 
Ne, vůbec 

 
Následující výroky se týkají konfliktů na Vašem pracovišti.  
 
24. Dostal/a jste se během posledních 12 měsíců na Vašem pracovišti do sporů nebo 
konfliktů? 

1 2 3 4 5 
Ano, denně Ano, týdně Ano, měsíčně Ano, párkrát Ne 

 
24a. Pokud ano, tak s kým? (Můžete zaznačit více než jednu možnost)  

1 2 3 4 5 
Spolupracovníci Vedoucí/nadřízený/á Podřízení Studenti Jiní lidé 

 
25. Byl/a jste během posledních 12 měsíců vystaven/a šikaně na Vašem pracovišti?  
(Šikana znamená, že je člověk opakovaně vystaven nepříjemnému nebo ponižujícímu 
zacházení a je pro něj obtížné se proti tomuto zacházení bránit.) 

1 2 3 4 5 
Ano, denně Ano, týdně Ano, měsíčně Ano, párkrát Ne 

 
25a. Pokud ano, tak ze strany koho? (Můžete zaznačit více než jednu možnost)  

1 2 3 4 5 
Spolupracovníci Vedoucí/nadřízený/á Podřízení Studenti Jiní lidé 

 
 
PRACOVNÍ STRES A JEHO ZVLÁDÁNÍ (volné komentáře).  
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1. Popište, prosím, nejvíce stresovou událost týkající se Vaší práce na SOŠ za poslední 1 
měsíc.  

2. Jak jste na danou událost reagoval/a? Prosím, popište.  
3. Jaké strategie ke zvládnutí stresu jste použil/a? (příklady zvládacích strategií: relaxace, 

sport, pohyb, humor jako pozitivní emoce, sociální opora formou rozhovoru s kolegy, 
přáteli a rodinou). Prosím, popište.  

4. Jaký efekt měli Vámi použité strategie? Vedli ke zmírnění stresu, nebo ne? Prosím, 
popište.  

Volné komentáře, doplnění:  

Jaké jsou tři hlavní problémy, které momentálně řešíte ve vztahu k Vaší práci či Vašemu 
pracovišti? (zde můžete uvést své odpovědi) 

Jaké jsou tři hlavní charakteristiky Vaší práce či Vašeho pracoviště, kterých si nejvíce ceníte? 
(zde můžete uvést své odpovědi) 

 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku! 
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