
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Katedra pedagogiky 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Petra Marková 

Asertivita jako prostředek zvládání stresu v učitelském povolání 

Assertivity as a means of cop ing with stress in the teaching profession 

Praha 2010 vedoucí práce: doc. PhDr. Jaroslav Koťa 



Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu diplomové práce doc. PhDr. 

Jaroslavu Koťovi za odborné konzultace a cenné rady, které významným způsobem přispěly 

ke konečné podobě této práce. Dále děkuji prof. PhDr. Aleně Vališové, CSc. za podnětné 

připomínky a informace a své rodině a přátelům za podporu a trpělivost. 



Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně, 

výhradně s použitím citovaných pramenů a literatury uvedené v seznamu. 

I 

V Praze dne: .................................. . podpis: .. ~ .......................... . 



Anotace 

Diplomová práce pojednává o sociálních i individuálních kontextech problematiky zátěže a 

stresu v rámci učitelského povolání. Nahlíží na teoretické možnosti asertivity, jako jedné ze 

sociálních dovedností učitele, při zvládání obtížných situací, pramenících z neadekvátního 

sebepojetí a sebehodnocení učitele či komplikovaných vztahů mezi subjekty v rámci 

pedagogické interakce. 
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Annotation 

Diploma thesis deals with the social and individual contexts of burden and stress problems in 

the teaching profession. It views the theoretical opportunities by means of assertiveness as 

one of the teachers' social skills, in managing difficult situations arising from an inadequate 

self-understanding and teachers' self-assessment or the complex relations among entities in 

the teaching interaction. 
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Úvod 

Vysoká pracovní zátěž řadí učitelskou profesi k jednomu z nejnáročnějších povolání. Na 

tuto skutečnost poukazují četné zahraniční i domácí výzkumy, zabývající se problematikou 

tzv. učitelského stresu. Kjeho příčinám patří například takové faktory jako je časový tlak, 

nízké společenské hodnocení, školská byrokracie a v neposlední řadě stresory z oblasti 

mezilidských vztahů, uskutečňovaných v rámci pedagogické interakce. Právě v této oblasti 

lze hledat propojení asertivity a stresu. Asertivita - jedna ze sociálních dovedností učitele -

představuje pro učitele možnou cestu nejen k otevřenější jasnější a srozumitelnější 

komunikaci a jednání, ale může být rovněž teoretickou pomocí při hledání cesty k sobě 

samému, k pochopení vlastních pocitů a myšlenek, jejich uchopení a efektivní a přiměřené 

prezentaci. 

Pokud se učitel dostane do obtížné situace, může jednat emočně přehnaně nebo naopak 

emoce potlačovat. Potřebuje se naučit přiměřeně vyjádřit své pocity a potřeby, a umět dobře 

reagovat na druhé. V případě, že to neumí, může mít nepříjemné pocity, které mohou vést až 

k chronickému stresu. Komunikační schopnosti pomáhají snížit negativní působení stresu, 

protože mohou zabránit stresujícím situacím a konfliktům již v zárodku a v neposední řadě 

také proto, že představují dobrou prevenci sociální úzkosti. A právě pohled na profesní zátěž 

učitelů v kontextu komunikačních dovedností, s důrazem na asertivitu, je hlavním tématem 

této diplomové práce. 

První část práce se zabývá teoretickým vymezením asertivity se zaměřením na její 

historii, pojetí a osobnostní rozměr. 

Ve druhé části textu je asertivita zasazena do sociálního rámce školního prostředí, kde je 

na ni nahlíženo jako na jednu z důležitých součástí sociálních dovedností učitele. 

Ve třetí části práce je pozornost věnována učitelskému stresu a jeho teoretickým 

východiskům. Důraz je položen na problematiku jeho zvládání a možné prevence. 

Empirická část textu se zaměřuje na znalosti učitelů z teoretické i praktické oblasti 

asertivity, zjišťuje subjektivní hodnocení vlastních asertivních dovedností a vztah tohoto 

hodnocení k syndromu vyhoření (burnout), jakožto důsledku dlouhodobě působícího stresu. 
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1 Teoretická východiska asertivity 

1.1 Vymezení pojmu asertivita 

Termín "asertivita "J zahrnuje poměrně širokou škálu lidského chování v interakci se 

sociálním prostředím. Jednotná definice asertivity neexistuje. Různí autoři ji vymezují na 

základě aspektů, které v této oblasti považují za stěžejní. 

Vališová chápe asertivitu jako: "Praktický způsob komunikace a jednání, kterým člověk 

vyjadřuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Ví, co chce a nechce a 

umí to jasně formulovat. Postupuje tak, aby nepřekračoval vlastní práva, ani bezohledně 

neomezoval práva ostatních lidí. Preferuje orientaci na shodu, úctu k osobnosti partnera, 

k respektování svobody názoru" (Vališová, 1995, s. 16). 

Podle Janouška je asertivita "autentickou realizací vlastní identity" (Janoušek, 1995, s. 

13) projevující se v jednání a komunikaci. 

Praško a Prašková pojímají asertivitu jako "otevřené, poctivé a přiměřené vyjádření 

vlastních pocitů, potřeb, postojů a názorů. Nejde jen o způsob vnějšího chování, ale i o 

způsob myšlení a životní styl, které umožňují otevřené a svobodné sebeprojevení při 

zachování jak vlastní sebeúcty, tak i úcty a respektu k právům druhých" (Praško, Prašková, 

1996, s. 65). 

Caponni a Novák definují asertivitu, respektive asertivního jedince takto: "Asertivně 

jednající člověk vytváří kolem sebe pohodu. Čiší z něho jistota i proto, že se dobře orientuje 

v sociální situaci. Nic si nenamlouvá. Když se mu něco nepovede, neviní ze svého neúspěchu 

druhé ani nepřesvědčuje sebe sama, že to byl vlastně zdar. Umí rozpoznat a ubránit se 

manipulaci. Respektuje morální zásady do té míry, že co je nemorální, nepovažuje za 

"asertivní"" (Caponni, Novák, 1994, s. 36). 

Shrneme-li výše uvedené charakteristiky, můžeme asertivitu chápat jako určitý životní 

postoj, který vede k lepšímu pochopení sebe i okolí. 

Samotný výraz asertivita má svůj původ v latinském as-sero - osvojovat, tvrdit, 

zdůrazňovat. Jednoznačný překlad pojmu do českého jazyka je velmi obtížný a z důvodu 

I Někdy uváděno též synonymum "asertivnost". 
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zamezení určitým nepřesnostem a zavádějícímu výkladu se v české literatuře obecně příliš 

nepoužívá. Ve Slovníku cizích slov2 je asertivita definována převážně jako sebeprosazování, 

nenásilně projevované sebevědomí, troufalost. 

Asertivita má své historické kořeny ve Spojených státech a její počátky jsou spojovány 

s behavioristickým hnutím. V tehdejším pojetí byla chápána jako soubor technických postupů 

a způsobů chování. Hnutí asertivity se od počátku pohybovalo na pomezí psychoterapie a 

výcviku dovedností. V roce 1949 popsal americký behaviorální terapeut Andrew Salter ve své 

knize "Conditioned Reflex Therapy" základní principy asertivního tréninku. Salter, pojímající 

asertivitu jako sebeprosazení, vycházel především z toho, že neurotické potíže jednotlivců 

vznikají na základě nepřiměřených zábran v sociálních kontextech (Vališová, 2002). 

Psychologická pomoc spočívala ve vybavení jedince komunikační jistotou, sebevědomím a 

určitým inventářem technik. "Výsledkem" měl být člověk přiměřeně projevující své emoce a 

spontánně reagující. 

Na Saltera navázala řada dalších autorů. Významným přínosem pro asertivní hnutí byla 

práce Wolpeho a Lazaruse "Behavior Therapy Techniques" z roku 1966, obsahující dotazník 

asertivity, který byl první metodou, umožňující diagnostikovat asertivitu daného jedince. 

Wolpe a Lazarus navázali na Saltera, ale upustili od behavioristického schématu S-R a přešli 

ke schématu S-O-R-K-Kp.3 

Asertivita se projevuje v celkovém jednání člověka, ale v různé intenzitě a různých 

oblastech. Způsob jejího projevování však závisí na mnoha činitelích, nejčastěji jde o činitele 

situační, dále je patrná závislost na pohlaví osoby, na vztahu mezi osobami atd. V návaznosti 

na tuto různorodost j sou rozlišovány různé druhy asertivity. W olpe a Lazarus (1966, cit. 

Vališová, 2002) specifikovali čtyři druhy asertivního chování: umění říci "ne"; umění 

požádat o službu či vyjádřit přání; umění vyjádřit pozitivní a negativní pocity; umění navázat, 

udržet a ukončit rozhovor. Podobně Alberti a Emmons (1978, cit. Vališová, 2002) rozlišují 

v komplexu asertivních dovedností pět prvků: dovednost říci "ne "; dovednost požádat o 

laskavost; dovednost vznést požadavek; dovednost vyjádřit kladné i záporné emoce; dovednost 

začít, udržet a ukončit rozhovor. 

2 Internetové slovníky cizích slov [online]. [cit. 2010-02-11]. Dostupné z WWW: <http://slovnik-cizich
slov.abz.cz/>; <(http://www.slovnik-cizich-slov.net)>; <http://www.online-slovnik.cz/slovnik-cizich-slov>. 
3 O = organismus s jeho biologickou a genetickou podmíněností, s historií i aktuálním stavem, osobnost, 
inteligence, temperament, postoje, motivační faktory, okamžitá zaměřenost; reakce je určena podnětem 
(prostředím), osobnostními faktory, vnitřním kognitivním zpracováním = intervenující proměnné; K a Kp = 
faktory související s operačním podmiňováním; K (konsekvence) = bezprostřední důsledky chování, které 
mohou znamenat pozitivní nebo negativní posílení; Kp (kontingenční poměr) = určuje, jak často a v jakém 
časovém sledu má určitá reakce jedince určité důsledky (Kratochvíl, 2006). 
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Moore (1991, cit. Vališová, 2002) vnímá asertivitu jako způsob jednání, určený 

k redukci strachu ze sociálních situací a interpersonálních vztahů, ve kterých je neasertivní 

člověk nejistý. Odvozuje následujících pět aspektů asertivity: obrana vlastních práv 

(defensive assertiveness); sociální asertivita (social assertiveness), kterou reprezentuje např. 

schopnost iniciovat, vést a ukončit rozhovor a interpersonální kontakt či schopnost 

bezproblémového navazování sociálních kontaktů s cizími lidmi, autoritami; iniciativní 

asertivita (enterprising assertiveness), která se projevuje schopností jednat ve vlastním zájmu, 

v umění požádat o službu, vyjádřit přání apod.; nezávislost (independent behaviour), 

reprezentovaná schopností postavit se individuálnímu či skupinovému nátlaku; vedení (leader 

ship, představující dispozici a schopnost vedení, řízení a uplatňování vlivu v sociální 

interakci, vyžadující iniciativu, převzetí odpovědnosti atd. V české literatuře (např. Vališová, 

1998,2002; Praško, Prašková, 1996; Novák, Pokorná, 2003 aj.) je asertivita členěna nejčastěji 

na: základní asertivitu - jednoduché, jasné a přehledné vyjádření pocitů a myšlenek, které 

nevyžaduje žádné specifické sociální dovednosti; empatickou asertivitu, v rámci které již 

nejde jen o vyjadřování pocitů, myšlenek a postojů, ale o hlubší průnik do vztahu k druhému 

člověku, zapojení empatie umožňuje přesnější a citlivější hodnocení situace a snazší 

porozumění pocitům a potřebám druhých lidí; stupňovanou (eskalující) asertivitu, projevující 

se při ignorování a porušování našich práva stanovisek, kdy je potřeba důrazněji připomenout 

druhé straně její povinnosti; konfrontativní asertivitu, která je využívána v případech rozporu 

mezi slovy a skutky druhé osoby. Nejde o agresivní útok, ale o žádost o vysvětlení, doplnění 

informací. Jde o typ asertivity, který lze hojně uplatňovat v pedagogické komunikaci, 

umožňuje dozvědět se příčiny chování dítěte a zároveň učí děti dovednosti sdělování vlastních 

prožitků, pocitů atd.4 

1.2 Asertivita z pohledu vybraných psychologických směrů 

V souvislosti s výkladem asertivity se nejčastěji hovoří o třech hlavních směrech a 

proudech v pojetí osobnosti a psychologie jako vědy. Jde o přístup behavioristický, 

kognitivistický a humanistický, kterým odpovídají i hlavní teoretická pojetí a směry výcviku 

asertivních dovedností. Behavioristické teorie učení vycházejí z chápání asertivity jako 

4 V Příloze 1 uvádíme "Schéma základních asertivních dovedností a převládajících technik jejich nácviku" a 
v Příloze 2 "Popis základních asertivních dovedností a technik jejich nácviku". 
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situačně determinované dovednosti, při nácviku se klade důraz na osvojení jednotlivých 

komponent asertivní reakce. V kognitivistické teorii je jádrem nácviku učení se univerzálním 

složkám asertivního chování, důraz se klade na změnu stylu uvažování, člověk si osvojuje 

účinné způsoby vnímání, hodnocení a klasifikování různých situací. Humanistické pojetí je 

zaměřené na prožívání nacvičených asertivních dovedností u jednotlivce (Vališová, 2002). 

V naší práci naznačíme přínosy jednotlivých vybraných psychologických směrů k otázce 

asertivity. Snahou je přinést nástin vlivů, které se podílely na chápání asertivity tak, jak ji 

známe dnes. Jsme si vědomi skutečnosti, že jde o pouhý náhled do tak široké problematiky, 

jakouje otázka jednotlivých teoretických přístupů k chápání osobnosti. 

Asertivita, která byla původně využívána jako psychoterapeutická metoda 

k odstraňování neuróz a depresí, vyrostla na behaviorálních a psychoanalytických základech. 

Z oblasti teorií vycházejících z psychoanalýzy, tedy teorie osobnosti, která za základ lidské 

psychiky a motivace lidského chování považuje neuvědomované procesy skrytě probíhající 

v nevědomí, je z hlediska asertivity významná především Adlerova koncepce individuální 

psychologie, která zdůrazňovala větší úlohu sociálních než biologických činitelů v psychice 

člověka. Klíčovým pojmem Adlerovy teorie je pocit méněcennosti, zážitek, kterým je člověk 

vybaven od raného dětství a jehož základním zdrojem je dítětem vnímaná závislost na 

sociálním okolí. Snaha překonat pocit méněcennosti vede k různým formám kompenzace a 

stává se hlavním motivačním zaměřením osobnosti člověka. Podstatným znakem lidského 

jedince je jeho sociální rozměr. Sociální charakter a účast na společenském životě jsou podle 

Adlera nejdůležitějšími podmínkami efektivního rozvoje lidské osobnosti. Od prvních let 

života si jedinec vytváří vlastní životní styl, který je souborem konstruktivních nebo 

destruktivních vlastností. Životní styl představuje určitý způsob, jakým se jedinec vyrovnává 

např. s pocity méněcennosti, jak překonavá životní problémy, náročné životní situace atp. 

Destruktivní styl je charakterizován agresivitou, závistí, mocenskými sklony, projevuje se 

submisivním či hostilním chováním člověka. Konstruktivní životní styl je ve znamení 

tolerance, optimismu, soucítění s ostatními a odpovídá asertivnímu stylu chování (Vališová, 

2002, s. 75). 

Z behavioristických teorií, tedy z přístupů, na kterých byly založeny prvotní výklady 

asertivity a techniky jejího nácviku, a které se opírají o tvrzení, že chování lze vědecky 

zkoumat bez odkazu na vnitřní duševní stavy, je z hlediska asertivity významná sociálně

kognitivní teorie A. Bandury a jeho tvrzení, že s repertoárem konkrétního chování se člověk 

nerodí, ale musí se ho naučit (Vališová, 2002). Velký význam přikládá poznávacím 

kompetencím a schopnostem, tedy schopnostem jedince řešit problémy a různé situace. Podle 
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Bandury používají lidé symboly jako vnitřní vzory chování a hodnocení výsledků činnosti. 

Podle tohoto pojetí tvoří základ asertivního chování informace, které slouží vytváření 

symbolické reprezentace asertivního chování a jeho pravděpodobných důsledků. Použití 

osvojených vzorů chování je ovlivněno předpokládanými nebo pozorovanými důsledky 

tohoto chování. Známý je Bandurův model osvojování agresivního chování na základě 

pozorování agresivních modelů a bezprostřední zkušenosti. Stejným způsobem dochází k 

osvojování asertivního chování. V opozici k mechanickému reagování na vnější podněty stojí 

řízení vlastního chování, mechanismus seberegulace. Vedle kognitivního vzoru a přesvědčení 

o vlastní úspěšnosti hrají významnou roli standardy hodnocení, které reprezentují cíle a 

vnitřní hodnocení a jsou velmi důležité v období, kdy chybí vnější hodnocení. Přesvědčení 

jedince o úspěšnosti jeho chování v delším časovém horizontu vedou ke stálosti chování 

(např. asertivního). Důležitý je rovněž pocit vlastní úspěšnosti, na jehož základě jsou 

ovlivňovány myšlenkové procesy, emoce a aktivita. Asertivitu vysvětlovali představitelé 

behavioristické koncepce Salter a Wolpe jako naučený vzorec chování. Podobně Agryle 

(1997, cit. Vališová, 2002) vnímá asertivitu jako sociální dovednost a v souvislosti s ní 

zdůrazňuje význam vnímání situace, vysvětlení, interpretace dostupných informací a reakce 

na ně. Podle Vališové (2002) z teoretických východisek behavioristického pojetí vyplývá 

interpretace asertivního chování, které vyžaduje pozornou percepci sociální situace, 

verbálních a neverbálních signálů, adekvátní interpretaci příchozích informací a odpovídající 

chování, které vyplývá ze srovnání situace s vlastními cíly a motivy. Toto chování způsobuje 

v okolí jedince změnu, která je následně člověkem registrována a interpretována jako zpětná 

informace. 

Kognitivistické teorie zkoumají způsob zpracování informací o světě a jejich využití při 

řízení chování. Rozhodující úlohu připisují poznávacím procesům. Významnou je Vygotského 

sociokognitivní teorie učení, která zdůrazňuje vliv sociální zkušenosti na poznávací vývoj 

jedince. Další kognitivně vývojová teorie nezdůrazňuje primárně důležitost sociálního 

prostředí, ale počítá s nutností konfrontace jedince s osobami s odlišným názorem, 

prostřednictvím kterého se učí akceptovat názory, které jsou v konfliktu s jeho vlastním a 

rozvíjí se u něj schopnost dívat se na věci z různých stran. Dalším přínosem kognitivistických 

teorií je zjištění, že chování a emoce, vzniklé v určité situaci, závisí na její interpretaci. Pokud 

je interpretace spojená se strachem, může dojít k blokádě konstruktivního způsobu chování, 

včetně asertivního (Jakubowski, Lange, 1985, cit. Vališová, 2002). Autoři, zabývající se 

problematikou asertivity, došli k závěru, že u základu volby chování leží kognitivní činitelé, 
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jež mohou stimulovat asertivní chování v případě, že jedinec ví, v čem spočívá podstata 

takového jednání a hodnotí ho jako pozitivní. 

Humanistické teorie zdůrazňují vnitřní zdroje chování, představující systém určitých 

potřeb a tendencí, mimo jiné tendenci k neustálému růstu osobnosti (sebeaktualizaci). 

Člověka vidí jako aktivně se utvářející bytost. Podle Rogerse (1957, cit. Nakonečný, 2009) 

závisí chování jedince na důvěře k vlastním povahovým predispozicím, které se stávají 

hodnotami určenými k realizaci. Výchozím konceptem Rogersovy teorie je seberealizace, 

tedy nitemá tendence organismu rozvíjet všechny své kapacity všemi způsoby, které slouží 

k uchování nebo zdůraznění organismu. Pojem seberealizace (sebeaktualizace) je ústřední pro 

dalšího představitele humanistické psychologie - Maslowa, autora hierarchie lidských potřeb, 

ve které seberealizace, ve smyslu naplnění možností růstu a rozvoje vlastního duševního 

potenciálu, figuruje jako potřeba nejvyšší. Maslow (1954, cit. Nakonečný, 2009) přisoudil 

seberealizujícím (sebeaktualizujícím) se lidem následující znaky: dokonalejší vnímání reality 

a klidnější vztahy k ní; přijímání sebe sama, ostatních a přírody; spontaneita, jednoduchost a 

přirozenost; vnímavost vůči problémům svým i problémům okolí atd. Uvedený popis 

odpovídá asertivitě nejen jako ucelenému souboru dovedností, ale zejména jako postoji vůči 

sobě samému a ostatním. Asertivita je spojena s pocitem vlastní důstojnosti a respektu k sobě 

samému a založena na právu člověka být sám sebou, seberealizovat se. Alberti a Emmons 

(1986, cit. Vališová, 2002) se domnívají, že asertivní způsob chování, popř. asertivní životní 

styl je praktickou realizací ideálů humanistické psychologie. Kladou důraz na etický aspekt, 

autentické, poctivé a otevřené vyjadřování myšlenek a pocitů, s ohledem na práva druhých 

v rámci nemanipulativního chování, neboť asertivita nespočívá v manipulaci s jinými lidmi, 

nýbrž v akceptaci vlastních a cizích potřeb, pocitů a přesvědčení. 

1.3 Pojetí asertivity jako osobnostní vlastnosti 

Při promýšlení teoretických východisek asertivity vyvstává otázka, do jaké míry je 

asertivita způsobem komunikace a jednání, a do jaké míry jde o vlastnost osobnosti, která se 

v komunikaci a jednání projevuje. 

Pokud bychom nahlíželi na asertivitu jako na osobnostní vlastnost, je potřeba si 

uvědomit, že se jedná o tzv. interpersonální vlastnost, tedy vlastnost, která se projevuje v 

interakci s druhými lidmi. Asertivita bývá často definována v konfrontaci s dalšími formami 
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sociálního jednání - pasivitou a agresivitou5
, ale podle Janouška (1995) je např. z Learyho 

systému interpersonálních vlastností patrné, že se zřejmě nejedná o úplně přesné a 

odpovídající zařazení. 

dominance 

submislvita 

hostilita 

/ podilzo; pfijimán' 
vání se pom oci 

. [ 

afiUace 

Obrázek 1: Zjednodušené schéma interpersonálních tendencí dle Learyho6 

Learyho systém zahrnuje dvě dimenze: 

Sociální pozice a uplatňování vlivu na druhé (osa dominance - submise) - hledisko 

tendence osobnosti se druhým lidem spíše podřizovat nebo je ovládat. 

Hledisko vztahu k lidem (osa hostilita - afiliace) naznačuje, zda má jedinec sklon 

chovat se k druhým lidem přátelsky, laskavě a vstřícně nebo nepřátelsky. 

Pokud bychom v tomto systému dodrželi umístění asertivity mezi agresivitu a pasivitu 

(hostilita - submise), budeme se pohybovat v oblasti, ve které se nacházejí takové vlastnosti 

jako nedůvěra a podřizování se, tedy vlastnosti, které nejsou pro asertivitu typické. V Learyho 

systému by asertivita mohla odpovídat poloze mezi dominancí a agresivitou, popř. dominancí 

5 Přehled těchto základních forem jednání uvádíme v Příloze 3. 
6 Zdroj: FRANČE, V. Grafologie a psychologie [online]. 2007 [cit. 2010-03-03]. Learyho interpersonální 
typologie. Dostupné z WWW: <http://ografologii.blogspot.com/2009/05/learyho-interpersonalni
typologie.html> , 
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a láskou. Všechny tyto polohy jsou blízké některým stránkám asertivity, ale asertivita jako 

celek ani její jednotlivé komponenty se sem nevejdou. Vzhledem ke složitostem při snahách o 

umístění asertivity mezi interpersonální vlastnosti, je potřeba hledat jiná východiska. Jako 

dobrá možnost se podle Janouška (1995) jeví hledání předpokladů asertivity v organizovaném 

celku duševního života, respektive v jeho charakteru, pro který používáme souhrnný pojem 

jáství. Jáství se v prožívání jeví jako vědomí Já, v chování jako vůle. Vědomí Já a vůle jsou 

psychické jevy vlastní jen člověku, k nimž dospívá až na určité úrovni svého sociálního 

vývoje. Podíváme-li se na souvislost asertivity s vůlí je patrné, že určité volní vlastnosti, jako 

např. seberegulace, cílevědomost, vytrvalost, důslednost, zodpovědnost, rozhodnost aj., mají 

aktivní podíl na asertivním chování. Pro úplnost je ale třeba analyzovat asertivitu v souvislosti 

s již zmiňovanými pojmy jáství a vědomí. Já bývá rozdělováno na činné Já a obraz Já či 

sebepojetí. Činné Já je činitelem a nositelem vůle, výrazným rysem je spontaneita, jejímž 

prostřednictvím se nám činné Já odkrývá ve vzpomínkách, nikoliv bezprostředně. Skrze něj 

zažíváme zážitek sebe-vědomí, vnímání sebe, vědomé vnímání vlastního činného subjektu. 

Právě spontaneita, vnímání sebe sama jako aktivního, jedinečného a samostatně činného 

subjektu s orientací na budoucí cíle a perspektivy patří k asertivitě. Obraz Já - sebepojetí se 

ve vědomí shoduje se sebeuvědoměním. Může být chápáno jako uvědomění si a reflexe 

vlastního činného Já. Sebepojetí funguje v duševním životě člověk jako nástroj orientace a 

stabilizátor činnosti. Je základním faktorem psychické regulace chování. Svůj vliv však 

neuplatňuje přímo, ale spíše prostřednictvím takových svých složek jako ideální Já, sebeúcta 

či sebehodnocení. Sebehodnocení, jakožto další integrativní struktura osobnosti, jejímž 

základem je hodnotící vztah k sobě samému (postoj k sobě), a která se ve vědomí shoduje 

s vysokým nebo nízkým sebevědomím, případně sebejistotou, vykazuje skrze tyto své 

charakteristiky těsnější spojení s asertivitou. 

V našem prožívání reflektujeme různé myšlenky, hodnoty a vjemy, které se následně 

odrážejí v náhledu na sebe sama a okolní svět. Sebehodnocení však může být velmi zkreslené, 

nezrcadlí vždy skutečný reálný obraz o sobě. Člověk, kterému schází sebevědomí se těžko 

prosazuje, je nerozhodný, nestojí si za svými myšlenkami, nekráčí přímo za svými cíli. 

Z nedostatku sebevědomí pramení také agrese a bezcitnost kráčející ruku v ruce s touhou po 

převaze. 

V souvislosti s interpersonálními vlastnostmi Je potřeba nahlédnout jeden 

z nejpodstatnějších rysů asertivity, kterým je její autenticita, tedy vlastnost být sám sebou. 

V oblastí jáství a vědomí tomu odpovídá Ego identita, případně vědomí vlastní identity 

(Erikson, 1980; Rogers, 1995, cit. Vališová, 2002). Identita je z psychologického hlediska 
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subjektivním pojetím sebe sama, vědomí si vlastní jedinečnosti, autenticity. Od této osobní 

identity se, na základě poznání vlastního členství v sociální skupině a identifikace s ní, 

odvozuje identita sociální. Identifikace je zdrojem sebehodnocení a sebeprezentace, jde o 

ztotožnění se s rolemi, které subjektu příslušejí. Za zdroj identifikace může sloužit vše, co 

subjekt pokládá za faktor pozitivního sebehodnocení (Nakonečný, 2009). V důsledku sociální 

identity dochází k překračování individuálního jáství a vědomí, individuální vědomí (Já) se 

mění v individuální vědomí participace na skupinovém vědomí (My). V rámci skupiny může 

jedinec prezentovat vlastní identitu pro druhé a v neposlední řadě musí brát ohled na identitu 

druhého, respektovat jej. Ani prezentování vlastní identity pro druhé, ani ohled na identitu 

druhého nelze realizovat pouze v individuálním vědomí, ale pouze prostřednictvím 

komunikace a jednání s druhými lidmi. Dostáváme se nyní k úvodní otázce, do jaké míry je 

asertivita způsobem komunikace a jednání, a do jaké míry jde o vlastnost osobnosti, která se 

v komunikaci a jednání projevuje. Z dosavadního výkladu vyplývá, že je asertivita zakotvena 

v integrativních strukturách osobností Gáství, vědomí) a na základě sociální obsažnosti 

uvědomované a prožívané osobní identity se projevuje v komunikaci a jednání (Janoušek, 

1995). 

1.4 Pojetí asertivity jako způsobu komunikace a jednání 

Vedle chápání asertivity jako součásti integrativních struktur osobnosti, se nabízí také 

otázka, do jaké míry můžeme hovořit o asertivitě jako způsobu komunikace a jednání, jako o 

určitém tvořivém komunikačním stylu. Komunikace a jednání souvisejí s určitou 

sebeprezentací jedince prostřednictvím role. Proto je potřeba se zabývat otázkou, zda existují 

asertivní role v komunikaci a jednání. Role představují určité institucionalizované formy 

chování a jsou utvářeny na základě očekávání. Jde tedy o očekávaný způsob chování, který se 

váže k určitému sociálnímu statusu. 

Jedinec je formován prostřednictvím přejímání rolí druhých lidí, ale nelze říci, že by se 

v případě asertivního charakteru přejímaného chování automaticky formovala i jeho vlastní 

asertivita. Podle Janouška (1995) se přejímáním rolí formuje pouze jeden předpoklad 

autenticity a to sebepojetí, kognitivní Já, zahrnující znalost souhrnu vlastních přejatých rolí. 

Je však nutné zohlednit i skutečnost, že pokud asertivně komunikujeme a jednáme, vytváříme 

tím do jisté míry okolní prostředí, které v nás tuto asertivitu zpevňuje. 
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Identita tak v tomto pojetí není jen prožívána, ale je také realizována. Z toho vyplývá, že 

asertivita není jen projevem asertivních vlastností v činnosti, ale i realitou asertivní činnosti 

samotné. Na základě této skutečnosti Janoušek konstatuje, že: "Asertivita je autentickou 

realizací vlastní identity" (Janoušek, 1995, s.13). 

Při nácviku hraní rolí však často lidé nejednají autenticky, sami za sebe, nýbrž se vžívají 

do předstírané role a je nesnadné si představit, jak by osoba jednala ve skutečnosti, tzn. mimo 

předstíranou roli. Tato skutečnost neplatí pouze v rámci výcviku asertivních dovedností, ale 

také v reálném životě, kdy často lidé rovněž zakrývají svou skutečnou totožnost. Je proto 

potřeba se naučit rozlišovat mezi skutečnou autentickou asertivitou a asertivitou předstíranou, 

která nevychází z podstaty jedince a je pouze jakousi vnější maskou. I přes tento možný 

způsob zkreslení asertivních rolí, má přejímání rolí svůj význam. Tím, že my sami se snažíme 

asertivně komunikovat a jednat, vytváříme okolní prostředí, které v nás tuto asertivitu 

zpevňuje. Lze tedy konstatovat, že asertivitě se dá učit, ale zřejmě jen zčásti (Vališová, 2002). 
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2 Učitel v kontextu sociálního rozměru asertivity 

Asertivní dovednosti a jejich zdokonalování mají své místo i v prostředí školy. Výchova 

k asertivitě a samotné asertivní chování účastníků pedagogické interakce může napomáhat 

zlepšování vzájemných vztahů, rozvíjení sociálních dovedností, přispívat k otevřené, 

partnerské a upřímné komunikaci v atmosféře vzájemného porozumění, respektu a důvěry. 

Učitel se při hledání své osobní i profesní identity musí vypořádat s odlišností vlastních 

představa požadavků okolí na to, jak by měl vykonávat svoji profesi a jaký by měl vlastně 

celkově být. Mnohdy se učitelé nedokáží jasně vymezit vůči svému okolí, zformulovat jasná 

stanoviska a zřetelně je projevit. Asertivita by tak mohla být jednou z cest k tomu, aby si 

učitel dokázal uvědomit a přiznat své pocity, adekvátním způsobem je prezentovat a prosadit. 

2.1 Osobnost učitele 

Osobnost učitele je klíčem k úspěchu jeho činnosti, neboť uplatnění získaných 

odborných a pedagogických vědomostí a dovedností ve velké míře závisí na osobnostních 

vlastnostech učitele. Definice pojmu "osobnost", jakožto něčeho, co nelze přímo pozorovat, 

postihnout ani smyslově uchopit, je velmi nejednotnou záležitostí. Nakonečný (2009) 

označuje osobnost jako tzv. hypotetický konstrukt, tedy jako existující fenomén, který ovšem 

není přímo pozorovatelný, ale je logicky odvoditelný z toho, co je pozorováno. Pojem 

osobnost jako hypotetický konstrukt zahrnuje v Nakonečného podání popis její geneze, 

struktury a dynamiky, jehož osou je koncept ega Gáství) jako vysvětlující hypotetický 

konstrukt, který objasňuje utváření osobnosti ajejí fungování. 

Kolik je psychologických škol, tolik existuje vymezení a výkladů lidské osobnosti. 

Pokusy o členění a typologie vycházejí ze vztahu vývojových biologických pravidel, 

dědičnosti, stavby a činnosti některých funkčních mozkových systémů k projevům chování i 

k jeho poruchám. Osobnost bývá popisována jako soubor trvalých způsobů, jimiž jedinec 

vnímá, přemýšlí a vztahuje se jak k okolí, tak sobě samému, přičemž tyto způsoby vnímání a 

přemýšlení jsou zřejmé v širokém rozsahu významných osobních a sociálních souvislostí. 

Např. Fiske vnímá osobnost jako "způsob, jakým osoba interaguje se svým vnějším okolím a 

se svým intrapsychickým světem" (Fiske, 1971, cit. Nakonečný, 2009, s. 164). 
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Osobností se člověk nerodí, ale stává se jí v okamžiku, kdy se u něj začne vyvíjet 

specificky lidská forma organizace jeho psychiky. Osobnost je pokládána za trvalejší, ale 

nikoliv neměnnou strukturu. V průběhu života se pod vlivem okolního světa i nás samotných 

vyvíjí a mění. Osobnost se skládá z jednotlivých prvků, dispozic, které jsou elementy funkcí 

různých kategorií. Patří sem psychické vlastnosti (rysy), temperament, schopnosti (řadí se 

mezi ně i inteligence a tvořivost), postoje (např. postoj k zaměstnání), motivy Úako vědomé 

záměry či cíle jednání i nevědomé účely chování), charakter a označují se souhrnným názvem 

struktura osobnosti. 

Z hlediska osobnosti učitele je pozornost nejčastěji zaměřena na následujících 6 oblastí: 

motivace k učitelskému povolání, 

charakterově - volní vlastnosti, 

dynamické vlastnosti (temperament), 

výkonové vlastnosti, speciální schopnosti a dovednosti učitele, 

vlastnosti psychických procesů a stavů, 

osobnost učitele v sociálním klimatu třídy, učitelského sboru či v interakci s rodiči. 

Z hlediska dynamiky osobnosti učitele pak rozlišujeme potenciální strukturu -

pedagogický talent (vlohy), reálnou strukturu - pedagogické schopnosti (schopnosti) a 

aktuální strukturu - pedagogický takt (dovednosti). 

V rámci osobnosti učitele má nezastupitelné místo seberozvoj a sebevýchova. Je 

důležité, aby se učitel dále vzdělával a rozvíjel svůj osobnostní a tvůrčí potenciál, jen tak se 

může vyhnout monotónnosti, rutině a šablonovitosti a působit na žáky podnětně. Učitel, který 

o sobě přemýšlí a rozumí svým potřebám, přáním, obavám a úzkostem, je schopen lépe 

pochopit i svoje žáky (Svoboda, 1972). 

Čáp (1993) vidí jako významné adekvátní sebehodnocení, neboť učitelé s negativním 

sebehodnocením mají chronicky špatnou náladu, jsou pasivní, agresivní, střídají autokratický 

a liberální styl vedení, což má negativní dopad na jejich i žákovskou psychiku. Předpokladem 

stability a zdravého sebehodnocení je poznání vlastních emocí a motivů a jejich akceptování. 

Zde se dostáváme k propojení s asertivitou, neboť jedním z pojetí asertivity je její 

sebepoznávací a sebehodnotící rozměr. 
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2.2 Pedagogická interakce a komunikace 

Jak již bylo naznačeno, asertivita se projevuje v rámci interakce s druhými lidmi. 

V pedagogickém kontextu tedy můžeme hovořit o jejím projevování a uplatňování v rámci 

pedagogické interakce, jakožto vzájemného působení a ovlivňování osobnosti a psychiky 

všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu (žáků, učitelů, rodičů atd.), který je zaměřen 

na hledání určité shody v pojetí názoru, smyslu interakce, s plným zachováním možnosti 

individuální různosti a vzájemného respektu, bez využívání moci a převahy, postavení a pozic 

vyplývajících ze sociálních rolí (Vališová, 2007). 

Významným prostředkem pedagogické interakce je pedagogická komunikace. 

Pedagogická komunikace je specifickým příkladem sociální komunikace, která tvoří jednu ze 

základních složek sociálního styku7
, a která vychází z povahy výchovně vzdělávacího procesu 

a podmínek výchovného prostředí. Gavora definuje pedagogickou komunikaci jako 

"vzájemnou výměnu informací mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, která slouží 

výchovně vzdělávacím cílům" (Gavora, 1985, 1988, cit. Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 24). 

Tato komunikace má tři rozměry: Obsahový, tvořený informacemi, které jsou vzájemně 

vyměňovány v rámci edukačního procesu; procesuální, zahrnující vlastní formy 

komunikačního procesu - verbální, neverbální, činnostní a vztahový, který ukazuje kvalitu 

vztahu mezi účastníky komunikačního procesu. 

Mezi základní funkce pedagogické komunikace řadí Mareš s Křivohlavým: 

zprostředkování společné činnosti účastníků, jednotlivých pracovních postupů včetně 

kodifikovaného pojetí úspěšnosti a neúspěšnosti, 

zprostředkování vzájemných působení účastníků v nejširším smyslu včetně výměny 

informací, zkušeností, ale také motivů, postojů, emocí, 

zprostředkování osobních i neosobních vztahů, 

formování všech účastníků pedagogického procesu, zejména pak osobnosti žáků, 

prostředek k uskutečňování výchovy a vzdělávání (cíl, učivo, metody atd. nemohou 

vystupovat v pedagogickém procesu přímo, nýbrž ve slovní či mimoslovní podobě), 

7 Sociální styk se uskutečňuje mezi jedincem a společenským prostředím a obsahuje 3 složky: 1. sociální 
percepce - vnímání a poznávání světa kolem nás, součástí je vytváření obrazu o sobě samém i okolním prostředí; 
2. sociální interakce - dynamický proces vzájemného ovlivňování jedinců; 3. sociální komunikace - prostředek 

dorozumívání v rámci sociální interakce. 
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konstituce každého výchovně vzdělávacího systému, neboť tvoří jednu z jeho hlavních 

složek, zajišťuje jeho fungování, vnáší do něj pohyb, vývoj, dynamiku a udržuje jeho 

stabilitu (Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 25-26). 

Obsah pedagogické komunikace se mnohdy ztotožňuje s učivem, nejde však jen o 

výměnu informací či předávání sociální zkušenosti; obsah závisí rovněž na funkci, kterou 

pedagogická komunikace právě plní. Může např. sdělovat pocity, postoje a emocionální stavy, 

žádost o potvrzení, akceptaci sebepojetí, pravidla další komunikace atd. Pro výchovně 

vzdělávací proces jsou důležité všechny uvedené obsahové prvky komunikace. 

Velmi důležitou součástí sociální, a tedy i pedagogické komunikace je zpětná vazba. 

Zpětnou vazbou je člověk informován o úspěšnosti či neúspěšnosti svého počínání. U zpětné 

vazby rozlišujeme: 

stránku regulativní (řídí žákovu činnost podle určité strategie s využitím informací 

získaných na začátku, v průběhu a na konci procesu), 

stránku sociální (učitel a žák si navzájem ujasňují své postoje, vztahy, očekávání), 

stránku poznávací (učitel lépe poznává žáka, žák učitele, učivo i sám sebe), 

stránku rozvojovou (žák se učí zpětnou vazbu využívat, začíná vzdělávat sám sebe). 

V současném pojetí pedagogiky je velký důraz kladen na komunikativní pojetí výchovy, 

které se odklání od manipulativní pedagogiky, chápe dítě jako aktivního tvůrce sebe sama 

v interakci a komunikaci s druhými a zdůrazňuje kooperaci a orientaci na žáka - subjekt 

výuky (Vališová, 2007). S tímto pojetím lze srovnat charakteristiku pedagogické komunikace 

Leonťjeva, kterou Mareš s Křivohlavým (1995) nazývají "optimální pedagogickou 

komunikaci" a jejímž základem je podpora přirozených a otevřených vztahů mezi účastníky 

pedagogické interakce. Leonťjev ji popisuje jako komunikaci, která "zajišťuje příznivé 

emocionální klima pedagogického procesu, optimalizuje vztahy mezi učitelem a žáky i žáky 

navzájem, umožňuje řídit sociálně psychologické procesy v kolektivu, vytváří nejlepší 

podmínky pro rozvíjení motivace žáků a tvořivých stránek jejich učení, formuje osobnost 

žáků správným směrem a dovoluje co nejlépe pedagogicky využít zvláštnosti učitelovy 

osobnosti" (Leonťjev, 1979, cit. Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 25). 
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2.3 Asertivita jako součást sociálních dovedností učitele 

V současné literatuře se setkáváme nejčastěji s pojetím asertivity jako jedné ze 

sociálních dovedností8
• V rámci učitelského povolání nás tedy bude zajímat kontext asertivity 

a jejího pojetí jako jedné ze sociálních dovedností učitele. Sociální dovednosti vytvářejí ve 

svém souhrnu jádro sociální kompetence9
, která je chápána jako účinnost a obratnost 

v jednání s lidmi, opírající se o komplex sociálních znalostí, schopností a dovedností. 

Vzhledem k osobnosti učitele bývá vymezována výčtem znalostí, schopností a dovedností, 

které umožňují učiteli realizovat vhodné pedagogické chování a jednání. Z hlediska 

charakteru práce se jako stěžejní jeví zejména následující charakteristiky: 

kultivování interpersonálních vztahů, schopnost týmové práce, předcházení a řešení 

konfliktů, 

schopnost účinné komunikace se žáky i dospělými, 

schopnost sebereflexe vlastního jednání a komunikace. 

Sociální kompetence tvoří jednu z profesních kompetencí učitele. Jde o určité, pro 

povolání učitele klíčové, znalosti, dovednosti a návyky, získané na základě vzdělání a 

praktických zkušeností, které představují v profesi učitele cílové kategorie. Švec definuje 

pojem "učitelské kompetence" jako: "Souhrn způsobilostí, kterými by měl být vybaven učitel, 

aby mohl efektivně vyučovat a vychovávat i zdokonalovat svou pedagogickou činnost a které 

by měly být utvářeny, kultivovány a popř. i zdokonalovány u studentů učitelství. Patří k nim 

vrozené způsobilosti (např. schopnosti a pedagogické nadání) a způsobilosti získané učením a 

praktickou pedagogickou činností (pedagogické vědomosti a dovednosti, pedagogické 

zkušenosti)." (Švec, 1999, cit. Lazarová, 2005, s. 22) a rozděluje je do tří skupin: 

1. Kompetence k vyučování a výchově 

psychopedagogická kompetence - zaměřená na projektování postupů podněcujících 

učení žáků a na realizaci těchto projektů (tj. na vyučování) a na výchovné působení, 

komunikativní kompetence - umožňuje účinnou komunikaci se žáky v různých 

pedagogických situacích, 

8 DřívějŠÍ koncepce asertivity pojmy "sociální dovednost" a "asertivita" ztotožňovaly. V této práci se přikláníme 
k novějšímu pojetí, které vnímá asertivitu jako jednu ze sociálních dovedností. Sociální dovednosti v sobě 
zahrnují mnohem širší oblast chování než představuje asertivita. 
9 Ve výčtech dílčích pedagogických kompetencí se specifický termín "sociální kompetence" nevyskytuje. Přesto 
je v těchto kompetencích latentně obsažen. 
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diagnostická kompetence - spočívá v diagnostických dovednostech učitele, který 

dokáže diagnostikovat nejenom vědomosti a dovednosti žáků, ale také jejich pojetí 

učiva (prekoncepce), styly učení a další žákovy potencionality, vztahy mezi žáky i 

klima školní třídy. 

2. Osobnostní kompetence 

Podmiňuje úspěšné pedagogické působení (zahrnuje kromě jiného zejména 

odpovědnost učitele za jeho pedagogická rozhodnutí i za důsledky jejich praktické 

realizace v pedagogické komunikaci, dále jeho tvořivost, flexibilitu, empatii, 

autenticitu, dovednost akceptovat sebe i druhé, např. žáky, rodiče, kolegy). 

3. Rozvíjející kompetence 

adaptivní kompetence - umožňuje učiteli orientovat se ve společenských změnách a 

následně je zprostředkovávat žákům, 

informační kompetence - spočívá ve zvládnutí moderních informačních technologií 

(včetně práce s informacemi) ajejich využití v práci učitele, 

výzkumné kompetence - umožňují učiteli řešit s využitím vědeckých metod 

pedagogické problémy a zkoumat svoji pedagogickou činnost, 

seberejlektivní kompetence - umožňuje učiteli zamýšlet se nad vlastní pedagogickou 

činností a projektovat změny v této činnosti, 

autoregulativní kompetence - spočívá v autoregulaci učitelovy pedagogické činnosti, 

ve zdokonalování jeho vyučovacího stylu a pedagogických dovedností (Lazarová, 

2005, s. 22-23). 

Sociální dovednosti jsou ve Švecově modelu zahrnuty v osobnostní kompetenci. Váží se 

k mezilidským vztahům a sociálním aktivitám. K nejběžnějším patří dovednost navázat a 

udržet kontakt, účinně se dorozumívat, vyslechnout druhé, vyjádřit druhým své pocity, 

přijmout oprávněnou kritiku, disponovat určitým náhledem na interpersonální vztahy. Jank a 

Meyer definují sociální dovednost jako "dovednost vstupovat do interakce s jinými lidmi, 

v daném sociálním kontextu, za použití takových specifických způsobů, které jsou 

společensky akceptovány či oceňovány, a které jsou vzájemně přínosné (pro nás i pro druhé)" 

(Jank, Meyer, 1999, cit. Vališová, 2002, s. 53). Švec rozumí pod pojmem sociální dovednost 

určitou "komplexnější způsobilost subjektu vyznat se a jednat v náročnějších sociálních 

situacích, tj. vyznat se v těchto situacích a umět je řešit optimálním způsobem (optimálním 

z hlediska jednotlivce i z hlediska spoluaktérů, partnerů v sociální situaci)" (Švec, 1998, s. 
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77). Render; Padilla a Krank (1989, cit. Vališová, 2002) rozdělují sociální dovednosti na čtyři 

kategorie: a) dovednosti projevování se, sdělení prožitků, vyjadřování názorů, přijímání 

komplimentů (self-expressing skills); b) dovednosti podpory (posilování) jiných osob, např. 

souhlas s názorem druhého, pochvala (other-enhancing skills); c) asertivní dovednosti typu 

formulování žádosti, nesouh1asu s názory jiných (assertive ski11s); d) dovednosti komunikace 

zahrnující např. vedení rozmluvy či řešení interpersonálních problémů (communication 

skills ). 

Sociální dovednosti představují významnou součást profesní kompetence učitele. 

Z velkého množství sociálních dovedností uvádí Švec (1998) dovednosti obecnější, které 

pojímá jako výchozí pro rozvoj ostatních druhů specifických dovedností. 

Jde o následující dovednosti: 

Empatii - schopnost vcítit se do pocitů a motivací druhého člověka. 

Asertivitu - definuje ji jako "dovednosti subjektu vyjadřovat a prosazovat otevřeně, jasně a 

přesvědčivě a přiměřeně sociální situaci vlastní pocity, názory, potřeby a požadavky a přitom 

respektovat asertivní práva svá i ostatních subjektů" (Švec, 1998, s. 79). 

Prosociální dovednosti - komplex sociálních dovedností a schopností, postojů a dalších 

osobnostních vlastností, které směřují k pomoci druhému člověku v nouzi. Patří sem např. 

schopnost vcítění (empatie), dovednost chovat se autenticky, akceptovat druhé, pozitivně je 

přijímat a hodnotit, spolupracovat s druhým subjektem, rozpoznat a analyzovat sociální 

situaci, v níž druhý subjekt potřebuje pomoci, vyjádřit, rozpoznat a usměrňovat svoje city, 

atd. 

Sociálně komunikativní dovednosti - rozsáhlý soubor dovedností, které umožňují jednotlivým 

subjektům vstupovat do vzájemných interakcí, vzájemně si předávat své postoje, očekávání, 

atp. Příkladem mohou být např. dovednosti verbálně a neverbálně komunikovat, dovednosti 

empatické, asertivní a pro sociální, dovednosti sebereflektivní aj. 

Uvedené dovednosti lze pak uspořádat do systému podle různých kritérií. Švec uvádí 

systém rozvíjení obecnějších sociálně komunikativních dovedností R. Solomona, N. 

Davidsona a E. Solomona: (vzestupný charakter) 

1. úroveň: intrapersonální dovednosti - dovednost identifikovat vlastní názory, 

myšlenky, pocity ... 

II. úroveň: interpersonální dovednosti - dovednost komunikovat, přijímat a 

poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, aktivně naslouchat druhým subjektům ... 

III. úroveň: vztahové (interakční) dovednosti - dovednost řešit konfliktní sociální 

situace, rozhodovací dovednosti ... 
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IV. úroveň: organizační dovednosti - dovednost hodnotit své potřeby (učební, 

poznávací), dovednost vytvářet akční plány poznávacích činností a dovednost tyto 

plány uskutečnit (Švec, 1998, s. 81). 

Od pojmů osobnostní kompetence a sociální dovednost nelze oddělit pojem krizově 

intervenční kompetence, tedy způsobilost učitele využít v nestandardních situacích své 

speciální znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mu umožňují např. rychle se orientovat v 

situaci, vypracovat plán intervencí, vyhodnotit je a zreflektovat apod. Základem krizově 

intervenčních dovedností jsou speciální sociální a komunikační dovednosti, zaměřené 

zejména na řízení vlastních emocí, schopnost sebereflexe, zvládání technik dotazování, 

s asertivitou spojené umění vyjednávání a efektivní komunikace s odborníky z jiných oborů, 

v propojení s asertivní formulací požadavků. 

Různé kategorizace sociálních dovedností vykazují podle Vališové (2002) některé 

typické prvky asertivity. Sociální dovednosti představují vzory, jejichž prostřednictvím se lidé 

kompetentním způsobem chovají v různých sociálních situacích. Mnozí lidé jsou nespokojeni 

v sociálních vztazích z důvodu nedostatečných sociálních dovedností a především se sociální 

dovednosti promítají do chování osoby v mezilidských vztazích a do její oblíbenosti, což 

výrazně ovlivňuje její sebevědomí. Rovněž se potvrzuje velká účinnost výcviku asertivity a 

učení se jiným sociálním dovednostem. 

Při řízeném osvojování sociálních dovedností jsou využívány především kognitivně 

behaviorální přístupy, které jsou založeny na kognitivním zpracování sociální situace (odkrytí 

zákonitostí interakce), sebereflexi jedince z hlediska vlastní vybavenosti pro řešení konkrétní 

sociální situace (orientace ve vlastním jednání a reakcích okolí) a aktivního řešení sociální 

situace (rozbor modelových situací). 

Sociální dovednosti učitelů mohou být vhodně rozvíjeny např. prostřednictvím sociálně 

psychologického výcviku, který se zaměřuje především na trénink dovedností, souvisejících 

se sebereflexí, sebepoznáním, poznáváním druhých v sociálních vztazích; na rozvíjení 

citlivosti a empatie k sociálnímu dění; na komunikační dovednosti; na asertivitu a na zvládání 

konfliktů ve škole. 
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2.3.1 Sociálně psychologický výcvik jako možnost rozvoje sociálních 
dovedností učitele 

Sociálně psychologický výcvik (dále jen SPV) vychází z teorií sociální psychologie, 

tedy vědy, zabývající se psychologickými aspekty mezilidských interakcí. Jeho realizace 

probíhá vždy v rámci sociální skupiny, s využitím její dynamiky a procesů, které v ní 

nastávají (Hermochová, 1982). V rámci SPV jde o nacvičování specifických sociálních 

dovedností, vztahujících se k procesům sebepoznávání a poznávání druhých, komunikaci, 

zvládání konfliktů a náročným životním situacím. Rozlišují se zde prvky, vztahující se k sobě 

samému (např. sebepoznávání a sebereflexe, rozpoznání a přiměřené projevování emocí, 

autenticita) a prvky, týkající se mezilidských vztahů (empatie, akceptace druhých, otevřené 

vyjadřování za sebe sama, naslouchání, pochopení stanoviska druhého člověka, tolerování 

odlišných pohledů, poznávání druhých, mezilidská komunikace, zvládání konfliktů aj.) 

(Gillernová, Štětovská, 2001). Podle Argylea (1974, cit. Kolajová, 2006) není trénink 

sociálních dovedností, stejně jako v behaviorálním přístupu, na kterém byl vystavěn princip 

tréninku asertivních dovedností, pojímán jako radikální změna osobnosti a nezahrnuje 

psychodynamické vysvětlení minulosti jedince. Zabývá se spíš modifikací pozorovaného 

chování a tvorbou nových, adaptivních dovedností. SPV je založen zejména na osobní 

pro žitkové zkušenosti, ale je propojen i s adekvátními teoretickými poznatky a vědomostmi. 

Aby byl výcvik úspěšný, je důležitá jeho obsahová a metodická propracovanost. 

Základní témata SPV představují dovednosti, potřebné v běžné sociální interakci a 

profesní činnosti. Jde o sociální percepci, sociální komunikaci, sociální interakci, zvládání 

interpersonálních konfliktů, asertivní jednání, zvládání zátěžových situací ve skupině, 

rozvíjení tvořivosti a psychohygienu. Každé z těchto základních témat obsahuje specifické 

sociální dovednosti. 

Sociální percepce 

Sociální percepce zahrnuje způsoby, jak lidé vnímají sami sebe a druhé lidi v sociálních 

situacích a jaké si vytvářejí úsudky o sobě a o druhých. Nejde jen o vnímání sociálního dění, 

nýbrž rovněž o interpretaci vnímané skutečnosti. 

Sociální percepce je tvořena dvěma základními kategoriemi: jaké informace podáváme 

o sobě a jak vnímáme druhé lidi. Důležitým okruhem SPV je tedy práce s vlastní osobou -

sebeprezentace, prostřednictvím které jedinec zjišťuje, jak působí na své sociální okolí, co a 

jakým způsobem sděluje a jak okolí tato sdělení vnímá apod. V rámci poznávání druhých je 

důležitá otázka vnímání reality světa druhých lidí. 
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Sociální komunikace 

Komunikace představuje symbolické vyjádření sociální interakce. Jde o výpověď o tom, 

jak člověk vnímá, chápe, interpretuje sebe a jiné lidi i vztahy mezi nimi. Jedná se o sdílení 

významů mezi lidmi, přičemž význam neznamená pouze obsah, ale zahrnuje rovněž situační a 

společenské kontexty, v nichž se komunikace uskutečňuje. Podle charakteru užívaných 

prostředků je komunikace dělena na verbální (komunikace prostřednictvím jazyka a řeči) a 

neverbální (souhrn mimoslovních sdělení zahrnujících gesta - gestika, pohyby - kinezika, 

prostorové umístění - proxemika, doteky - haptika, výraz tváře - mimika, pohledy očí a 

paralingvistické projevy). 

SPV se v rámci sociální komunikace zaměřuje na: 

dorozumívání mezi lidmi, v rámci kterého si jedinci uvědomují podstatné momenty 

vzájemného porozumění a jeho úskalí, svůj styl komunikace atd., 

jednotlivé komunikační dovednosti, které hrají významnou roli v mezilidské 

komunikaci (např. aktivní naslouchání), 

neverbální komunikaci, 

zpětnou vazbu (nácvik poskytování a přijímání zpětné vazby). 

Sociální interakce ve skupině 

Sociální interakce je vymezována jako vzájemné působení jednoho člověka na druhého 

a má stěžejní význam při vytváření základních lidských charakteristik jako je vědomí sebe 

sama, myšlení, řeči, prožívání, sebehodnocení atd. (Komárková, 2001). SPV se v rámci 

sociální interakce zaměřuje zejména na podněcování interakce a kooperace10 ve skupině. 

Konflikty a jejich zvládání 

Konflikty patří k náročným životním situacím; ve vztahu k prožívání bývají spojovány 

spíše s negativními pocity - rozčilením, napětím, úzkostí, pocity viny, zlosti, agrese. V rámci 

SPV se jedinci zdokonalují zejména v rozeznávání podstaty problému či aktivním zvládání 

konfliktu. 

10 Kooperace (pozitivní vzájemná závislost) - vzájemná spolupráce při dosahování cílů. Výsledky jednotlivce 
jsou podporovány skupinou a skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Kooperace bývá vymezována oproti 
kompetici (negativní vzájemné závislosti), kde je úspěch jedince vázán na neúspěch ostatních členů skupiny. 
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Asertivní jednání 

Vedle teoretických poznatků o asertivitě je při rozvíjení asertivních dovedností velmi 

důležitý praktický nácvik asertivity. Během nácviku asertivity se pod vedením zkušeného 

lektora probírají nejčastěji témata týkající se: komplimentů, vyjadřování a přijímání kritiky, 

zvládání afektivních útoků, prosazování požadavků a jejich odmítání a nabízení kompromisů. 

Nácvik asertivity lze podle Vališové (2002) realizovat ve dvou formách: 

a) pomocí nácvikových her11 s předváděním efektivního chování v dané situaci, 

b) prostřednictvím série promyšlených a situačně zvolených úkolů, které jedince 

stimulují k nácviku asertivních dovedností v reálných situacích. 

V Příloze 5 uvádíme návrh konkrétního "Programu rozvoje asertivních dovedností pro 

učitele". 

Zvládání zátěžových situaCÍ ve skupiné2 

Účastnící se v rámci SPV učí rozeznat zdroje stresu, porozumět svým reakcím a 

prožitkům stresových situací. Cílem je postupné osvojení vhodnějších způsobů zvládání 

stresu, vedoucích k situacím, kdy jedinec dostává svůj stres pod kontrolu. 

Rozvíjení tvořivosti 

Tvořivost je souborem schopností, které umožňují tvůrčí činnost, která vede k vytvoření 

něčeho neobvyklého, nového. Výcvikové techniky pomáhají v této oblasti odbourávání 

myšlenkových stereotypů, podněcují rozvoj fantazie, posilují sebedůvěru ve vlastní 

schopnosti tvořit, pomáhají rozvíjet obratnost a pružnost při produkci originálních nápadů, 

nahlížet na situace a problémy z více hledisek atp. (Gillernová, Komárková, 2001). 

Účastníci výcviku se vzájemně stimulují a inspirují k novým nápadům, vzájemně se 

doplňují a obohacují. Pozitivní zážitky z výcviku jsou předpokladem k vytvoření pozitivního 

postoje k tvoření jako takovému. Podle Gillernové a Komárkové (2001) je v SPV kladen větší 

důraz na procesuální stránku tvořivosti, na situační hravost než najejí samotný výsledek. 

Psychohygiena 

I v rámci SPV se vyskytuje řada stresujících situací, se kterými se účastníci musejí 

vyrovnat. Štětovská označuje za hlavní zdroje stresu v rámci SPV především: 

II Příklady her, které lze uplatnit při nácviku základních asertivních dovedností uvádíme v Příloze 4. 
12 Příklady sociálně psychologických technik zaměřených na zvládání zátěžových situací uvádíme v Příloze 7. 
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Náročnost v čase - dlouhotrvající koncentrace na práci se sebou samým a kontakt 

s druhými, jiný režim v rámci programu než během všedního dne (bloky, přestávky, brzké 

ranní vstávání, konec v pozdních hodinách atp.). 

Investování vlastní osoby - práce na sobě samém a se sebou samým, situace mají 

praktický dopad. 

Skupina jako zdroj zátěže - intenzivní a těsné kontakty ve skupinách. 

Překračování bariér různých druhů a typů - překračování řady bariér, zakotvených 

v našem myšlení, prožívání a chování, rušení původních kontextů a vytváření nových a z 

těchto skutečností vyplývající nutnost přehodnocení působení vlastní osoby, pojetí sebe sama 

i svých komunikačních kompetencí. 

Odlišné normy a "jiná pravidla hry" - např. větší požadavky na otevřenost 

v komunikaci. 

Sebepojetí a vliv očekávání, resp. výkonu ve výcviku - konfrontace pojetí sebe sama ve 

srovnání s vnímáním očima ostatních, očekávání od výcviku, konfrontované s realitou, 

porovnání představo vlastních sociálních dovednostech před výcvikem s faktickou úrovní 

projevenou ve výcviku. 

Jiné hodnotové orientace - v některých případech může vést výcvik k pře strukturování 

hodnotové žebříčku. 

Limitovaná sociální skupina - těsné vazby mohou být příčinou "ponorkové nemoci", 

specifický zdroj stresu představují situace, do nichž zasahuje např. pracovní hierarchie 

v pracovních týmech. 

vývoj vztahu k trenérům - v průběhu výcviku může docházet ke změnám vztahu 

účastníka k trenérovi, od nekritické akceptace na počátku k nekritickému vzdoru, který může 

být zdrojem zátěže jak pro účastníka kurzu, tak pro osobu trenéra. 

Nabourání zavedených obranných mechanismů - vytváření nové rovnováhy při 

výcviku dochází k určitému porušování zavedených stereotypů chování a prožívání, což 

představuje možný zdroj náročných životních situací jak ve výcviku, tak v situacích všedního 

života, v prostředí, kde se jedinec začíná chovat jiným způsobem než doposud (Štětovská, 

2001, s. 115). 

Psychohygiena je naukou o udržení duševního zdraví. Pedagogický slovník vymezuje 

psychohygienu (duševní hygienu) jako: "Součást hygieny a preventivního lékařství. Zabývá 

se nejen prevencí psychických poruch a duševních nemocí, ale jde jí o optimální podmínky 

pro fungování psychiky" (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 51). 
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Trenér se v rámci příprav SPV soustředí zejména na tři oblasti postupů využívaných 

v rámci psychohygieny: 

1. uvolňování napětí (cvičení relaxačního typu), 

2. zvládání únavy (energetizace a osvěžení v náročném programu), 

3. podporu pozitivního a akceptujícího sociálního klimatu ve skupině, podpora 

stimulující atmosféry (Štětovská, 2001, s. 117-118). 

Kromě "obecného" SPV existuje ještě jakási "nadstavba", týkající se rozvíjení 

sociálních dovedností, typických pro určité povolání. Mezi povolání, pro která je velmi 

důležité zvládání sociálních dovedností, patří povolání lékaře, sociálního pracovníka, 

duchovního a v neposlední řadě učitele. V následujícím textu se budeme zabývat specifiky 

SPV v oblasti učitelského povolání. 

Výcvik sociálních dovedností učitelů 

Učitel je v rámci svého povolání součástí rozsáhlé a složité sítě sociálních vztahů, které 

z hlediska svého specifického charakteru vyžadují určité, často od sebe odlišné, sociální 

dovednosti. Před samotným výcvikem probíhá mapování zkušeností účastníků a jejich 

zasazení do sociálně psychologického výkladového rámce. Učitel v rámci této aktivity sděluje 

např. to, jaké činnosti ve škole vykonává, v jakém časovém rozpětí, kolik ho to stojí úsilí atd. 

Na základě těchto informací lze vytvořit inventář činností, souvisejících s prací učitele, který 

se stává východiskem pro další práci. Realizace položek z inventáře činností ovšem vyžaduje 

rovněž osvojení a rozvíjení určitých profesních dovedností. Mezi stěžejní patří: 

profesní dovednosti, spjaté s obsahem předmětů, kterým se učitel věnuje (např. český 

jazyk, matematika atd.), 

didaktické profesní dovednosti, související s tím, jak vyučuje (např. jakou vyučovací 

metodou či organizací vyučovací hodiny přispívá k osvojení látky atd.), 

sociálně psychologické a speciálně výchovné profesní dovednosti (např. porozumění 

vztahům ve třídě atd.) (Gillemová, 2001, s. 134). 

Na počátku výcviku je vhodné skupinu seznámit se základními okruhy dovedností, které 

mají praktické využití ve školním prostředí. Ze sociálních dovedností jsou pro učitele 

významné zejména ty, které se vztahují k sociální percepci a poznávání, komunikaci a 

zvládání konfliktů. Z inventáře sociálních dovedností učitele vybírá Gillemová (2001) 

následující: Akceptování osobnosti žáků (rodičů i kolegů); autenticita, otevřenost projevů 
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učitele ve vztahu k žákům; empatie, vcítění; naslouchání; odlišování prožitků a pocitů od 

úvah, úsudků a názorů u sebe i u žáků; podporování sebekontroly žáků; porozumění 

neverbálním projevům jedince; respektování a tolerování odlišného pohledu na projevy 

interakcí; rozvíjení odpovědnosti žáků za sebe sama i sociální prostředí, ve kterém se 

pohybují; rozvíjení sebedůvěry ve vlastní možnosti každého z žáků; rozvíjení sebejistého 

vystupování, otevřené vyjadřování pozitivních i negativních prožitků (asertivní způsob 

zvládání různých sociálních interakcí); umění pochválit; vedení ke spolupráci; vyjadřování se 

ke konkrétním situacím a ne k zobecněným a zobecňujícím zkušenostem; zvládání 

konfliktních situací. 

Podle Hermochové (1982) závisí účinek výcviku zejména na tom, zda se podaří opustit 

rovinu pouhého popisování prožitků, postojů a znalostí a dojde k reorientaci na rovinu 

prožívání a jednání. Zjišťování efektivity výcviku může být provedeno s využitím dotazníku 

před a po výcviku, sebeposuzovací škály či na základě analýzy videonahrávek cvičných 

situací (VTI)13. 

13 Metoda práce s videozáznamem. Centrálním tématem intervence je podpora a rozvoj komunikace. Průběh 
práce: Natáčení - analýza videonahrávky - zpětnovazebný rozhovor. 
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3 Stres v povolání učitele 

Učitelé jsou vystaveni různým sociálním tlakům a přetížení. Organismus a jeho 

adaptační procesy se musí tomuto stavu přizpůsobit. Adaptační mechanismy organismu mají 

po tisíciletí neměnnou funkci, zvládání bezprostředního fyzického ohrožení a boje o přežití. 

V učitelském povolání však primárně nefiguruje potřeba obrany proti fyzickému ohrožení, 

nýbrž proti ohrožení v psychosociální rovině. 

3.1 Teoretický rámec problematiky stresu 

Na úvod je třeba si jasně vymezit pojem "stres" a oddělit jej od často s ním 

ztotožňovaného pojmu "zátěž". Stres má negativní dopad na organismus, zatímco zátěž múže 

být i prospěšná a svým způsobem je pro organismus potřebná, neboť jej nutí k neustálé 

adaptaci na nové podmínky a tím k osobnímu rústu. Zátěž lze tedy chápat jako obecnou 

kategorii, vztahující se k jakékoliv činnosti (i nečinnosti) a funkčním stavům organismu 

člověka. Termín stres je oproti tomu chápán jako individuální reakce na nepřiměřenou zátěž, 

kdy člověk není s to zvládnout na něj kladené požadavky. Hladký a Židková chápou stres 

jako: "Stav, kdy je člověk postaven do svízelné situace, s níž se lze vyrovnat jen velmi 

obtížně, kdy je frustrován, prožije otřes, šok, setkává se s nesnázemi" (Hladký, Židková, 

1999, str. 7). 

Stres je tedy stav organismu, který vzniká jako odezva na výrazně působící fyzickou či 

psychickou zátěž. Vznik stresu je pociťován jako narušení nebo možnost narušení rovnováhy 

(homeostázy) organismu stresorem. Jako stresory označujeme zátěžové situace a vlivy, které 

přetěžují náš organismus. Odpovědí na stresor je stresová reakce, která v organismu spouští 

soustavu změn, potřebnou pro boj či útěk. Mechanismus stresové reakce je efektivní v případě 

fyzického ohrožení, o jeho účinnosti při psychologické hrozbě by se však dalo polemizovat. 

V případě psychologického ohrožení nedochází k odbourání nahromaděné energie a 

stresových hormonů pomocí boje nebo útěku a při častém probíhání stresových mechanismů, 

bez dostatečné regenerační fáze, docháZÍ k dlouhodobému přetěžování organismu. 

V současnosti se na problematiku stresu a jeho zvládání nahlížÍ jako na proces, na 

kterém se podílejí jak situační, tak osobnostní faktory. Z tohoto pojetí rovněž vycházíme 

31 



v náhledu stresu v učitelském povolání. Pro pochopení cesty k tomuto pojetí je potřeba si 

přiblížit některé teorie stresu, které svým dílem k uvedenému náhledu přispěly. 

Teorie stresu H. Selyeho 

Selye (1971, cit. Hladký a kol., 1993) formuloval stres jako obecný adaptační syndrom 

(General Adaptation Syndrom - GAS), který probíhá ve 3 stádiích: 

poplachová reakce, která má dvě fáze (šok a protišokovou reakci) a je doprovázena 

sníženou rezistencí, 

stav zvýšené rezistence za účelem udržení adaptace, 

stav vyčerpání adaptační energie. 

Vznik stresu je chápán jako porušení homeostázy, která se znovu obnovuje 

prostřednictvím adaptačního procesu. 

Podle Selyeho je stres stav organismu, který je způsobován vnějšími podněty, které 

nazývá stresory. Tento termín byl nejprve použit k označení reakce organismu v extrémních 

situacích (např. traumatický šok, šok ze ztráty krve aj.). Následně se obecně vžilo 

ztotožňování vzniku stresu s něčím mimořádným. Později se sám Selye bránil tomuto chápání 

stresu a konstatoval: "Stres nelze definovat jako důsledek nadměrných nároků. V živém těle 

stejně jako v neživém stroji je stres - podobně jako uvolnění energie, produkce tepla a 

opotřebení - spojen neoddělitelně s odpovědí na jakýkoliv druh požadavků, normálních či 

nadměrných" (Selye, 1971, cit. Hladký a kol., 1993, s.l1). Tento výrok se ovšem nesetkal 

s přílišným pochopením odborné veřejnosti, neboť pojem stres se v tomto pojetí vztahuje 

prakticky na veškeré fungování organismu. 

Podívejme se nyní na Selyeho koncepci očima psychologů, kterým se nelíbilo opomíjení 

psychických činitelů, podílejících se na vzniku stresu. Bylo důležité přistoupit k takovým 

formulacím stresu, ve kterých figurují psychologické aspekty. Formulace vychází ze čtyř 

skutečností, tvořících psychologické specifikum: 

1. Vlastní interpretace stresové situace, tedy to, zda jedinec situaci vůbec vnímá jako 

stresovou. 

2. Navození stresové situace je možné nejen prostřednictvím přímého prožitku, ale také 

na základě očekávání, vzpomínky apod. 

3. Stresová reakce vzniká v situaci ohrožení, nezáleží však na tom, zda je skutečně 

ohrožující nebo si ji jen jedinec jako ohrožující interpretuje. 

4. Psychologické vypořádávání se stresem zahrnuje širokou škálu adaptačních procesů, 

spojených s kognitivními, emočními a motivačními prvky. 
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Teorie stresu R. S. Lazaruse 

Lazarus (1966, 1967, 1971, cit. Hladký a kol., 1993) formuloval psychologickou 

koncepci stresu jako kognitivní proces hodnocení hrozby a obranného mechanismu 

s rozlišením stresu fyziologického a psychologického. Fyziologický stres charakterizoval jako 

negativní reakci organismu na jakýkoliv škodlivý podnět. Oproti tomu škodlivost 

psychologického stresu je podle Lazaruse závislá na hodnocení škodlivosti situace jedincem. 

Pro jeho teorii jsou ústřední dva procesy: hodnocení (appraisal) a zvládání stresu (coping). 

Rozhodujícím prvkem je hodnocení situace, kterou člověk posuzuje jako ohrožující, tím 

vzniká stresový stav, charakteristický negativními emocemi. Na tomto základě se pak 

odehrává coping, proces zvládnutí situace a vzniklých emocí. Lazarus tedy ztotožňuje stres se 

stavem ohrožení, při čemž na jeho psychologické úrovni nemusí jít o ohrožení skutečné, o 

nebezpečí hrozící na fyzické úrovni, ale jde o subjektivní hodnocení situace jedincem. Tento 

koncept znamená zúžení pohledu na reakce člověka pouze z hlediska určitého druhu situací a 

stavů, zejména negativních. Ale např. Froberg et al. (1971, cit. Hladký a kol., 1993) zjistili, že 

příjemné emocionální prožitky navozují aktivaci adrenergního systému stejně jako 

nepříjemné. Tzn., že stresová reakce může být odpovědí nejen na nepříjemné podněty, nýbrž i 

na příjemné emocionální stimuly. Lidský organismus se musí adaptovat i na životní změny 

příjemného charakteru a reaguje na ně, stejně jako na ohrožující situace vyžadující útěk či boj, 

zvýšenou fyzickou aktivitou, tj. se stresem. 

Teorie stresu L. Leviho 

Levi (1972, 1987, cit. Hladký a kol., 1993) ve svém modelu psychosociálního stresu a 

jeho zdravotních důsledků vychází ze skutečnosti, že nelze na jedné straně zdůrazňovat pouze 

tělesné reakce, jak to činí Selye, a na druhé straně, jako u Lazaruse, brát v potaz pouze 

psychickou účast. Podle něj je organismus ovlivňován prostřednictvím percepcí a prožitků 

psychosociálními stimuly, které mají svůj původ v sociálních procesech uvnitř sociální 

struktury. Tyto podněty působí na člověka, který má svůj psychobiologický program, tj. je mu 

vlastní určitý vzorec reagování např. při řešení problému. Jde o vlastnost, která je podmíněna 

genetickými faktory a dřívějšími vlivy prostředí. "Interakce nebo nesoulad mezi příležitostmi 

a nároky prostředí a mezi potřebami, schopnostmi a očekáváními jedince, vyvolávají reakce. 

Je-li soulad špatný, nejsou-li uspokojovány potřeby, anebo jsou-li schopnosti přeceněny či 

nedoceněny, pak organismus reaguje různými patogenními mechanismy. Tyto jsou 

kognitivní, emocionální, behaviorální a/anebo fyziologické" (Hladký a kol., 1993, s.15). Tyto 

mechanismy mohou následně vést k psychickým a somatickým poruchám, které však ještě 
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nevyústily do choroby; budou-li ovšem nadále přetrvávat, pak k tomu dojde. Svým modelem 

neměl Levi na mysli přechodné narušení duševní či tělesné pohody, nýbrž závažnější 

poruchy. 

Ve vývoji konceptů stresuje patrné postavení organismu v rámci jeho prostředí, které na 

něj klade určité požadavky, aby v něm obstál. Interakce tedy probíhá mezi požadavky, které 

na život klade vnější prostředí a mezi tím, jakými kvalitami či kapacitami je jednotlivec 

k zvládnutí těchto požadavků vybaven. Toto pojetí je označováno jako interakční (Hladký a 

kol., 1993). 

Za zátěž je tedy možno pokládat zvládání jakýchkoliv požadavků, které na jedince klade 

jeho život a jeho prostředí. Míra zátěže je spoluurčována těmito požadavky a zdroji, kterými 

je jedinec k jejich zvládání vybaven. Požadavky okolí můžeme označit termínem expoziční 

faktory, zdroje, kterými je člověk vybaven pro zvládání požadavku jako dispoziční faktory. 

Jde o velmi široké spektrum charakteristik, které podle Hladkého (1993) zahrnuje: 

zdravotní stav, 

vrozené funkční výkonové vlastnosti (tělesná zdatnost, základní psychické 

schopnosti), 

kvality, získané v průběhu dosavadního života (dovednosti, zkušenosti, znalosti), 

osobní psychické vlastnosti (projevující se ve struktuře potřeb, způsobů percepce, 

skutečnosti a vzorců chování, tj. navyklých způsobech reakcí a chování v zátěžových 

situacích). 

Zátěžový stav organismu je výslednicí vztahu mezi expozičními a dispozičními faktory, 

tedy mezi požadavky a osobními zdroji. 

3.1.1 Učitelský stres 

Učitelský stres chápeme jako specifickou variantu psychické zátěže, kterou lze vymezit 

jako dynamickou interakci situačních vlivů a vnitřních podmínek osobnosti za podmínek 

reálného či domnělého ohrožení v rámci pedagogického procesu. Řehulka a Řehulková 

definují učitelský stres jako: "Nesoulad mezi požadavky a představami o výkonu učitelského 

povolání a pedagogickou realitou, který je nepříjemně až mučivě prožíván, snižuje úroveň 

pedagogické činnosti a škodlivě ovlivňuje osobní pohodu učitele a jeho zdraví" (Řehulka, 

Řehulková, 2006, s. 2). 
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Frekventovanějším pOjmem v sociálních vědách se pOjem "stres" stal zejména po 

vydání průkopnické publikace Hanse Selyeho s názvem "The Stress of Life" v roce 1956. 

K jeho propojení s pedagogickou činností došlo až ve 2. polovině 70. let, kdy se postupně 

začal vžívat termín "teacher stress". V počáteční etapě výzkumů byl stres pedagogických 

pracovníků většinou chápán jako jejich zkušenost s nepříjemnými, negativními emocemi jako 

jsou hněv, úzkost, tenze, frustrace nebo deprese, které vyplývají z jejich pracovní činnosti. 

Později byl stres pedagogických pracovníků koncipován jako negativní zkušenost, vzniklá na 

základě vlastního vnímání učitelů, že pracovní situace ohrožuje jejich sebepojetí a pohodu 

(Kyriacou, Sutcliffe, 1978, cit. Mlčák, 2004). Současně se zkoumáním příčin stresu se začalo 

rozvíjet studium procesů zvládání stresu. 

Velmi výrazným zdrojem stresu v učitelském povolání je emocionální14 zátěž, která je 

tvořena afektivní odezvou veškeré pedagogické práce. Velmi úzce souvisí se sociálními 

vztahy mezi učitelem a žáky. Učitelé bývají silně osobnostně a emocionálně angažováni v 

sociálních vztazích, vznikajících v pedagogickém procesu. Tyto emoce však bývají velmi 

vratké, emoční vztahy mezi učiteli a žáky v dnešní škole bývají často komplikované, 

nestabilní a nevyrovnané a emocionální zátěž učitelů je tím pádem velmi silná a má negativní 

dopad na psychickou pohodu a pracovní uspokojení učitele. Podle Řehulky a Řehulkové 

(1998) se na narůstání emocionální zátěže u učitelů podílí rovněž pocit odpovědnosti za žáky 

a jednání a rozhodování v situacích, kdy učitel nemá dostatek informací. Na emocionální 

zátěži se však nepodílejí pouze vztahy učitel - žák, ale také vztahy mezi ostatními subjekty 

pedagogické interakce. 

Obecně je učitelské povolání vnímáno veřejností jako nepříliš fyzicky a psychicky 

namáhavé. Skutečnost je však poněkud odlišná: v rámci učitelského povolání existují 

specifické zátěže a stresy, jejichž důsledky se promítají do osobnosti učitele, úrovně zvládání 

profesních povinností a míry pracovní spokojenosti. Výzkum Státního zdravotního ústavu 

z roku 2002 potvrzuje vysokou psychickou pracovní zátěž u 80% učitelů, nadměrný stres u 

60% a sníženou odolnost vůči stresu u 25% učitelů. Výzkum se soustředil zejména na 

psychickou pracovní zátěž, stres a hardiness (odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost) 

(Blažková, Malá, 2007). 

14 Spolu se senzorickou (požadavky na smysly a bdělost učitele) a mentální zátěží (psychologické otázky 
související s uvažováním a rozhodováním v oblasti psychologické práce se žákem, s vedením a řízením třídy, 
s poznáváním a formováním osobnosti žáka a s řešením psychologických problémů výchovy a vyučování ve 
škole). 
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3.2 Příčiny a zdroje učitelského stresu 

Stejně jako v jiných profesích, i v případě učitele existuje celá řada zátěžových situací, 

na jejichž zvládání nelze nikoho předem dobře připravit. Velkou roli hrají zejména problémy, 

vyplývající z mezilidské interakce. Učitel musí čelit nárokům, požadavkům a očekáváním 

z mnoha stran, z čehož vyplývá velké množství konfliktů. Navíc to, co se od učitelů očekává, 

je vyjadřováno v očekávaných výsledcích výchovně vzdělávacích procesů, ve vlastnostech 

dítěte, v tom, co bude umět či ovládat atd.; jde spíše o oblasti situované mimo osobnost 

učitele, nestává se, že by byly požadovány určité osobnostní vlastnosti. Přesto existují určité 

vlastnosti, které by měly být součástí osobnostní výbavy dobrého učitele. Významným 

požadavkem je, aby měl učitel kladný vztah k dětem a uměl s nimi přirozeně a otevřeně 

komunikovat, aby disponoval odpovídajícími vyjadřovacími schopnostmi, emocionální 

stabilitou a zdravým úsudkem. Důležitá je rovněž patřičná profesionální úroveň, zahrnující 

vědomosti z oblastí, které jsou předmětem výuky (oboru), filosofie, pedagogiky, psychologie 

a sociologie. Dobrá informovanost v těchto oblastech je základem pocitu zdravé sebedůvěry 

učitele. 

Zdroje stresu v učitelském povolání můžeme rozdělit podle moderujících faktorů na 

vněj ší a vnitřní. 

Vnější zdroje stresu 

Jako vnější faktory se označují negativní vlivy prostředí, v němž učitelé žijí a pracují. 

Lze sem zahrnout životní, společenské a pracovní podmínky, mezi něž patří zejména: 

žáci se špatnými postoji k učení a žáci narušující vyučovací proces, 

rozdílná úroveň žáků ve třídách, 

velký počet žáků ve třídách, 

nedostatečná spolupráce s rodiči, nezájem některých rodičů o školní práci dětí, 

rychlé změny vzdělávacích projektů a organizace školy, 

špatné pracovní podmínky (hluk, špatné světlo, nedostatečné pomůcky aj.), 

časový tlak (málo prostoru pro osvojování např. komunikačních dovedností v rámci 

běžné vyučovací hodiny), 

narušená komunikace a konflikty s kolegy, 

nedostatečná podpora ze strany vedení školy, byrokratický styl vedení, 

nízké společenské hodnocení, 

neodpovídající platové hodnocení a minimální možnosti profesního růstu, 
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trávení většího množství času mezi dětmi, chybí podpora a porozumění ze strany 

dospělých (Čandová, 2005, s. 21). 

Podle Dedricka, Hawkese a Smitha jsou nejčastějšími vnějšími stresovými faktory: 1. 

studenti rozvracející výuku, 2. nedostatek času, 3. apatie studujících, 4. neučební povinnost 

(přetížení administrativou apod.), 5. nedostatek financí, 6. nedostatek podpory od rodičů, 

společnosti, 7. nemožnost individuálně pracovat se studenty s odlišnými vlohami, 8. 

nedostatek pozitivních ocenění od nařízených, 9. nedostatek informací o výchovně 

vzdělávacích rozhodnutích ze strany vedení, 10. nedostatek porozumění pro vynikající 

výchovně vzdělávací činnost, 11. nedostatek podpory od kolegů v práci (Koťa, 1998, s. 35). 

Vnitřní zdroje stresu 

Jako vnitřní faktory označujeme soubor osobnostních charakteristik, které ovlivňují 

stres. Počítáme je obvykle mezi tzv. moderátorové proměnné, tedy osobnostní a sociální 

proměnné, které moderují vztahy mezi vnějšími okolnostmi a stresovou reakcí a jejími 

důsledky, které tvoří jednu ze čtyř deterrninant15 osobní pohody (well- being). 

Mezi vnitřní faktory jsou nejčastěji řazeny: 

osobnostní vlastnosti 

o osobní psychické vlastnosti (projevující se ve struktuře potřeb, způsobů 

percepce skutečnosti a vzorců chování - osobnost A, B; nezdolnost atd.), 

o kvality získané v průběhu života (dovednosti, zkušenosti, znalosti), 

kvalifikace pro danou činnost, 

zvyky a návyky (např. nedostatek spánku, nezdravá strava, kouření...), 

biologické vlastnosti (genetická výbava, aktuální zdravotní stav aj.), 

sociální síť (společenství druhých lidí poskytující určitou možnost záchrany a opory 

v případě těžkostí) a sociální opora (systém sociálních vztahů a vazeb, které člověk 

vytváří ve svém sociálním okolí a ze kterých také přijímá). 

15 Další determinanty psychické pohody jsou: 1. proměnné prostředí, 2. proměnné osobnostní, 3. proměnné 
mediátorového typu - "mediátory" se týkají kognitivního zpracování, hodnocení působícího stresoru a míry 
pozornosti a aktivity, kterou člověk stresu věnuje. 
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Jiné dělení stresových situací v pedagogické oblasti nabízí např. Kramis-Aebischer (cit. 

van Dick, 1999, s. 37, Čandová, 2005, s. 22). Vychází z dělení stresových situací do tří rovin: 

roviny individuální, školní a systémové. 

Individuální rovina představuje charakteristiky učitele typu věku, pohlaví, soukromé 

situace, pracovního stylu či délky profesního působení; dále pracovní styl (pracovní doba, 

příprava na výuku ... ); interakci s žáky (disciplinární problémy, nedostatek motivace, 

konflikty), kolegy, rodiči. 

Na úrovni školy rozlišuje autorka 4 zdroje zátěže související: 

s objektivními školními podmínkami (druh, velikost a dispoziční řešení školy, 

vybavenost, druhy pedagogických projektů aj.), 

se zátěží ve třídě (výkonová a národnostní heterogenita žáků, velikost třídy 16), 

s vedením školy (nekompetentnost, netransparentnost vyhlášek, styl vedení 

apod.), 

se zátěží v učitelském sboru (mobbing, chybějící podpora aj.). 

K potížím na systémové úrovni patří potíže s vedením školy či školskými úřady, nejasné 

pracovní požadavky a rolová očekávání a chybějící uznání veřejnosti. 

Podle Štecha (1998) je učitel zkoumán jako osoba, která je nucena zcela osobitě a 

jedinečně zpracovávat profesní situace, zkoušky a zátěže pro uchování integrity svého "já". 

Určité náročné situace k učitelské profesi zkrátka patří a učitel se jim nemůže vyhnout. Jde o 

situace skryté, vázané na prožívání vztahu s druhým člověkem. Náročnost pak spočívá ve 

zvládání vlastních ambivalentních pocitů a v hlubším uvědomění si sebe sama v dané profesi. 

Učitelé mívají potíže s profesní identitou a profesním sebevymezením. Profesní základna 

učitelství je výrazně interdisciplinární, učitel by si měl kromě poznatků ze svého oboru osvojit 

ještě poznatky z celé řady dalších vědních disciplín (psychologie, pedagogiky, sociologie 

atd.). Právě tato interdisciplinarita neumožňuje jednoznačně definovat identitu učitele. 

Freud označil učitelství, resp. vychovávání pro velkou nejistotu dosažení úspěchu jako 

"nemožné « povolání. "Vypadá to, jako kdyby analysování bylo třetím z oněch nemožných 

povolání, v nichž si člověk může být předem jist neúspěchem. Druhými dvěma, známými 

16 Je třeba rozlišovat mezi objektivní a subjektivní velikostí třídy, v průměru považují učitelé za velkou třídu s 27 
a vÍCe žáky. V takovéto třídě chybí čas pro intenzivní práci s jednotlivými žáky, prostory třídy nedostačují a 
zvyšuje se hladina hluku. Nejlépe se učitelé cítí ve třídách, které označují jako středně velké (21-25 žáků). 
Velikost třídy představuje významný stresor. Ve studii van Dicka (1999) stojí zátěž plynoucí z velikosti třídy na 
prvním místě všech pramenů zátěžových situací (průměrné stupeň 5,08 ze šestistupňové škály) (Čandová, 2005). 
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daleko delší dobu, jsou vychovávání a vládnutí" (Freud, 1971, cit. Štech, 1998, s. 44). Ona 

"nemožnost" spočívá v následujících parametrech: 

1. Nejistota dosažení úspěchu 

Cifali (1987, cit. Štech, 1998) uvádí tři omezující faktory vlivu jednoho člověka na 

druhého v povoláních, jejichž předmětem je vztah a vyvíjení vlivu na druhou osobu. Jde o 

jedinečnost (identitu) vychovávané osoby a přirozené mechanismy její obrany. Výchova 

vyžaduje, aby se žák v rámci aktivní spolupráce vzdal části své autonomie a intimity. 

Druhým faktorem je jedinečnost (identita) učitele. Učitel je prostřednictvím žáků denně 

konfrontován s vlastní minulostí a v rámci této konfrontace může docházet k reaktivaci 

problematických vztahů a stavů, které se k minulosti vážou. V některých výchovných 

situacích se mohou otevírat zejména nezpracované zážitky a traumata z dětství, následně 

vedoucí k reaktivaci neuróz (Hameline, 1986, cit. Štech, 1994). Podle Cifali je učitel denně 

konfrontován s "dítětem, kterým kdysi byl, s idealizovanou vzpomínkou na něj, s potlačeným 

dítětem, které mu napovídá většinu jeho reakcí" (Cifali, 1987, cit. Štech, 1998, s. 45). 

Třetím faktorem je pak jedinečnost intersubjektivního a interkulturního vztahu mezi 

dvěma osobami. Každý výchovný vztah je natolik specifický, že lze jen obtížně aplikovat 

určité obecné normy a pravidla pro dosažení efektivnosti a úspěchu. 

V souvislosti s reaktivací minulých zážitků v učitelském povolání je pro psychoanalýzu 

významným tématem téma přenosu a proti-přenosu.l7 Do komunikace a vzájemného chápání 

mezi učitelem a žáky se zpravidla na nevědomé úrovni přenášejí různé rušivé zkušenosti 

z minulosti, které se vázaly k jiným osobám. Tato podobnost pak může bud' pozitivně nebo 

negativně ovlivnit vzájemné chování. Podle některých (Tosquelles) se výchova dítěte děje 

cestou mobilizace proti-přenosu dospělých, kteří jsou kolem něj a tato mobilizace vyžaduje 

poznání a vědomí vlastních přání a sklonů, které vztah s dětmi reaktivuje. 

Perrenoud vztahuje omezenou možnost úspěšnosti v učitelském povolání na profesní 

přípravu: "Nemožné povolání je takové povolání, u kterého příprava na něj - ať je 

sebedokonalejší - nezaručuje vysokou a pravidelnou úspěšnost profesních činností. Je to 

povolání, jehož organickou součástí je neúspěch: jednak žáků, ale také, a možná především, 

neúspěch samotného výchovného podnikání" (Perrenoud, 1994, cit. Štech, 1998, s. 45). 

Zvládnutí výše vymezených omezení tedy nepomůže ani sebelepší vzdělání nebo výcvik, 

neboť jádro těchto omezení vyplývá ze základní lidské podstaty a ze vztahové povahy 

17 Přenosem se označují žákovi prožitky a reakce ve vztahu k učiteli, jež v sobě nesou příměs žákových 
minulých vztahů. Proti-přenos představuje prožitky a reakce učitele vzhledem k žákům, které v sobě mají rovněž 
příměs jeho minulých vztahů. 
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pedagogického procesu. Úspěch očekávaný společností se nemusí dostavit a tato skutečnost 

nepříjemně dopadá na osobnost pedagoga, pro kterého může být zdrojem nejistoty a napětí. 

2. Moc a její zneužití 

Dalším ukazatelem "nemožnosti" učitelského povolání je asymetrie vztahu mezI 

učitelem a žáky. Žáci jsou prezentováni jako mocensky slabší a před pedagogem se otevírá 

otázka správného nakládání s vlastní mocí, která se dá v konfrontaci s evidentně "slabšími" 

jedinci zneužít. Existuje zde silná vazba na agresivní chování. Štech (1998) konstatuje, že v 

řadě případů (např. při nemožnosti projevení vlastní individualitu, při rigidních pravidlech 

atd.) je v rámci školy agresivní chování jedinou možnou zdravou reakcí, aby se člověk 

v takové instituci projevil a prosadil jako plnohodnotný subjekt. Prožitek moci a touha 

projevit vlastní sílu představuje pro každého člověka velkou zkoušku. 

3. Autonomie vs. závislost žáka na učiteli 

Autonomie žáka je konečným cílem učitelova pedagogického působení. Autonomií je 

chápán takový stav, kdy dítě svého učitele již nepotřebuje. Významný je v této otázce vztah 

autonomie a interiorizace školy jakožto sociální instituce, ve smyslu zvnitřnění jejích norem, 

hodnot a zákonů. Obtížnost (podle psychoanalytiků "nemožnost") učitelského povolání na 

této úrovni spočívá v tom, že žák se musí nejprve podřídit zákonu, porozumět mu a toto 

porozumění mu následně umožní klást otázky, pochybovat, chovat se autonomně. Pro učitele 

je pak složitá situace v tom, že jen stěží může objektivně odhadnout hranici žákova zdravého 

či ohrožujícího pochybování (Štech, 1998). 

Náročnost učitelského povolání lze charakterizovat také z hlediska ambivalentních 

pocitů18 a dilematicky vymezených situací19
, které musejí učitelé řešit. Kasíková (1995, cit. 

Štech, 1998) na základě svého empirického šetření shrnuje ambivalence a dilemata do 

kategorií, které z našeho pohledu významně korelují s prvky asertivity, neboť zde jde 

primárně o ujasnění si vztahu k sobě samému, vymezení vztahu k druhým lidem, ujasnění si 

mocenských hledisek a komunikace se žáky. Konkrétně jde o: 

Jistotu či nejistotu přijetí žáky, která tvoří rozporný pocit v oblasti vztahu k sobě. 

Každý vychovatel usiluje o to, aby ho jeho žáci přijímali. Je ovšem jisté, že nikdy nemůže být 

přijat všemi stejně. Učiteli usilujícímu o přijetí hrozí odmítnutí, ve svém povolání se tedy 

často nachází mezi touhou být akceptován a strachem z odmítnutí. 

18 Ambivalentní pocity spočívají v nutkání přijmout dvě rozporné hodnoty, radikálně odlišné řešení problému 
atd. 
19 Dilematy označujeme situace, v nichž dvě rozporná východiska, tvrzení či teze vedou ke stejnému (obvykle 
negativnímu) výsledku. 
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Zaujetí distance či blízkosti vůči žákům - hlavní dilema ve vztahu k žákům. Vztah 

učitele a žáka se vyznačuje asymetrií, která je založena na rozdílu věku, zkušeností, 

vědomostí atd. Distance, resp. určení vztahu učitele a žáka neosobními prvky, plynoucími 

z povahy školy jakožto instituce (předpisy, pravidla, řády), je nutná k identifikaci tohoto 

vztahu jako profesionálního. Tato distance ovšem často odrazuje pocitem odosobnění a 

chladu a učitel má tendence se k žákovi více přiblížit. Ovšem navazování takovýchto vztahů, 

založených na vcítění, s sebou přináší nebezpečí komplikace, týkající se základního 

profesního vymezení situace; pokud chce být učitel efektivní ve svém pedagogickém 

působení, nemůže být terapeutem. Učitel se tak pohybuje mezi přáním přiblížit se a 

porozumět na jedné straně a nutnosti udržet dostatečně zprostředkovaný vztah na straně 

druhé. 

Uplatnění moci v jednání a komunikaci se žáky. Učitel stojí před otázkou, zda má 

proklamovat svou moc a striktně určovat pravidla hry, či získat žáky pro spoluvytváření 

těchto pravidel, která budou následně snáze respektovat. Spoluvytváření se děje na základě 

jakýchsi nepsaných smluv, které obsahují takové detailní skutečnosti jako např. jak a za 

jakých okolností je korektní zkoušet, trestat apod. Pomocí těchto smluv se realizuje a je 

přijímána asymetrie vztahu, tedy moc učitele. 

Oblast způsobu výuky ovládá dilema mezi osvědčenou rutinou a vlastními 

"kreativními" postupy. Z výzkumů Kasíkové (1995, cit. Štech, 1998) vyplývá, že hlavním 

profesně identifikačním krokem budoucích učitelů je obava z rutiny vyúsťující v jejich 

následné odsouzení a odmítání. Oproti jiným profesím, kde je běžné prvotní napodobování 

zkušenějších profesionálů, se u učitelů objevují tendence k demonstrování schopnosti 

vlastních originálních postupů a schopnosti inovace. Přílišná tvořivost má však nevýhodu 

v nemožnosti opřít se o určité zavedené postupy, není proti čemu se vymezit a takové situace 

vedou často k velké nejistotě. Podle Štecha (1998) se musí vlastní kreativní postup opírat o 

vzor, který neguje; k úspěšné kreativní činnosti je tedy nutné nejprve ovládnout rutinu. 

V rámci tohoto dilematu se učitel pohybuje mezi jistým, ale neosobním vyučováním a tvůrčí, 

avšak znejišťující inovací. 
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3.3 Problematika zvládání stresu 

Centrálním aspektem každé teorie stresu je koncept procesů zvládání, jakožto 

stabilizujících faktorů, které pomáhají udržet psychosociální adaptaci. Základním smyslem 

procesů zvládání je snaha jedince dostat pod kontrolu a vliv působení stresoru v případě, ve 

kterém je obvyklá reakce neúčinná či ji jedinec nemá vůbec k dispozici. V souvislosti 

s otázkami vyrovnávání se se stresem, zátěží jsou důležité dva pojmy - adaptace a zvládání 

(coping). 

Slovo adaptace je latinského původu a odvozuje se od složeného tvaru "ad-aptare", kde 

"apto, aptare" znamená připravit se, vyzbrojit se k boji (Baumgartner, 2001, s. 194). Význam 

adaptace tedy můžeme chápat jako připravenost na vyrovnání se s určitou situací, jevem apod. 

Křivohlavý (1994) za adaptaci považuje vyrovnávání se se zátěží, která je v relativně běžné, 

pro člověka poměrně dobře zvládnutelné toleranci. 

Termín coping (zvládání) je spojován se zvládáním nadhraniční zátěže, tj. stresovou 

situací; označuje střetnutí člověka s nepřiměřenou, nadlimitní zátěží - mimořádně silnou a 

mimořádně dlouhou. Její zvládání tak vlastně představuje jakýsi "vyšší stupeň adaptace". 

Podle Cohena a Lazaruse se zvládáním - copingem rozumí: "Snaha - jak intrapsychická 

(vnitřní), tak zaměřená na určitou činnost - řídit, tolerovat, redukovat a minimalizovat vnitřní 

i vnější požadavky, kladené na člověka a střety mezi těmito požadavky. Jde přitom o 

požadavky mimořádně vysoké, které člověka značně namáhají a zatěžují nebo převyšují 

zdroje, které má daná osoba k dispozici" (Cohen, Lazarus, 1979, cit. Křivohlavý, 1994, s. 43). 

Lazarus ve svém pojetí copingu rozlišuje primární (prim ary) a sekundární hodnocení 

(secondary appraisal) obtížně zvladatelné situace. Primární hodnocení je spojeno se vznikem 

emoce, kterou na situaci reagujeme, tato emoce představuje odpověď na otázku" Co se děje, 

co je v sázce při tomto střetnutí?" Po emocionální odpovědi následuje proces sekundárního 

hodnocení, v němž se jedinec zaměřuje na problém, který vznikl v náročné situaci a klade si 

otázku" Co mohu dělat, jaké mám možnosti copingu - tedy možnosti tuto situaci zvládnout, 

vyrovnat se s ní?" (Strnadová, 1998, s. 242) Jedinec se orientuje na svou činnost, chování i 

kognitivní zpracování situace. Hodnotí své schopnosti a dovednosti, související s obranými 

silami a sociální zdroje sil (social resources) - vztahy k druhým lidem. Primární ani 

sekundární hodnocení není jednorázovou záležitostí, děje se neustále v průběhu řešení 

náročné situace a je doprovázeno přehodnocováním situace a změnami náhledů na situaci na 

základě nových informací (reappraisal). 
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3.3.1 Teoretické přístupy ke zvládání stresu 

Jednou z důležitých otázek, týkajících se zvládání náročných situací, je otázka 

určujícího vlivu při jejich zvládání. To, do jaké míry se na zvládání podílejí naše osobní 

dispozice či situační činitelé, řeší následující přístupy. 

Dispoziční přístup 

Je charakterizován jako stabilní predispozice reagovat na stres určitým způsobem. Při 

copingovém úsilí je třeba brát v potaz osobnostní charakteristiky, které mají vliv na výběr 

preferovaných strategií zvládání. Podle Baumgartnera (2001) jde zejména o souvislost 

situačního copingového úsilí, míry neuroticizmu, extraverze, lokalizace kontroly, nezdolnosti, 

sebehodnocení, chování typu A, dispozičního optimismu a emočních charakteristik, jako jsou 

depresivita nebo agresivita. 

Situační přístup 

Zdůrazňuje vliv situace jako určující příčiny jednání. Copingové reakce na stresující 

události jsou chápány jako determinované typem situací. 

McCrae vymezil 3 typy stresových situací, ve kterých lidé reagují rozdílně: 

1. situace jako výzva (challenge) - např. začátek studia, manželství apod., 

2. situace jako ohrožení (threat) - např. nemoc, nezaměstnanost apod., 

3. situace ztráty (loss) - např. smrt blízké osoby, rozvod apod. (McCrae, 1984, cit. 

Baumgartner, 2001, s. 200). 

Podle McCrae reaguje člověk na situace ohrožení a ztráty pasivními copingovými 

odpověďmi (např. hledáním opory ve víře), situace ve smyslu výzvy naproti tomu mobilizuje 

v člověku aktivní odpověď (např. potlačení jiných aktivit). 

Interakční (transakčm) přístup 

Tento model předpokládá, že jednání je funkcí nepřetržitého mnohasměrného procesu 

interakcí osoby a situace. Na straně osobnosti jsou důležitými determinantami jednání 

kognitivní, motivační a emoční faktory, na straně situace se za determinující faktor jednání 

považuje psychologický význam situace. Jednání tedy neurčuje objektivní situace, ale to, jak 

je daná situace vnímána subjektem. 
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3.3.2 Mechanismy zvládání stresu 

Významnou a málo probádanou oblastí v rámci procesů zvládání je otázka, zda jsou 

dynamickými fenomény, které se mění na základě složitých transakcí individuálních rozdílů a 

situačních faktorů, či zda se jedná o stabilní osobnostní styly. Ke zkoumání a identifikaci 

strategií se využívá zejména studia charakteristik osobnosti, které moderují průběh stresové 

reakce; způsobu, kterým jedinec zvládá stres; charakteristik opakovaných situací, které 

vyvolávají a prohlubují zranitelnost jedince a vzájemných vztahů mezi podmínkami stresu, 

osobnostními charakteristikami a typy strategií zvládání. 

Pojmy tvořící strukturu zvládání se pokusil utřídit Prystav. Vyčlenil 4 základní složky 

tvořící strukturu zvládání: 

zvládací procesy - transakce mezi jedincem a prostředím v zátěžových situacích, které 

končí buď eliminací stresorů nebo adaptací, 

zvládací schopnosti - zahrnují veškeré osobnostní předpoklady (dispozice), které 

podmiňují a ovlivňují zvládání stresorů, 

zvládací vzorce (strategie, styly) - návykové, trans situační, relativně konzistentní 

vzorce zpracování a zvládání stresorů, 

zvládací zdroje - důležité předpoklady zvládání (eliminace stresorů nebo adaptace); 

rozlišovány jsou interní zvládací zdroje (např. zdraví, schopnost řešit problém) a 

externí zvládací zdroje (např. sociální opora, porozumění partnera) (Roskies, Lazarus, 

1980; Prystav, 1981, cit. Šindelářová, 2006). 

3.3.2.1 Obranné mechanismy 

Úkolem obranných mechanismů je zkreslování skutečnosti v situacích, kdy má jedinec 

nedostatek sil a možností k úspěšnému zvládnutí vnitřních konfliktů nebo vnějších podmínek, 

které ohrožují jeho zdraví a pocit pohody. Tyto procesy jsou často neuvědomělé a nastupují 

automaticky v okamžiku ohrožení. Freud popsal celkem devět druhů obranných mechanismů, 

ke kterým byly v průběhu let připojeny další. Z důvodu velkého množství a komplikovanosti 

souborů obranných mechanismů, byly realizovány četné snahy o zjednodušení. Nejčastěji 

uváděným příkladem je tzv. systém DMI (Defense Mechanism Inventory) (Ihilevich, Gleser, 

1980, cit. Strnadová, 1998), který rozděluje obranné mechanismy do pěti skupin: 

1. Nepřiměřeně či přehnaně agresivní a hostilní reakce - zdánlivá přeměna toho, kdo je 

ohrožen v toho, kdo má dost síly. Klamný dojem moci a pocitu nadvlády. 

44 



2. Sebeobviňující reakce - snahy o obviňování vlastní osoby, které přesahují únosnou 

míru. 

3. Projekce - externalizace viny a postupy, kde vlastní negativní záměry podsouváme 

druhým lidem. 

4. Vytěsnění a popírání - mechanismy, kterými se snažíme odstranit z vědomí vnímané 

druhy ohrožení nebo konflikty. 

5. lntelektualizace a racionalizace - falšování skutečnosti tím, že je interpretována jinak 

než by měla být. 

Obranné mechanismy nemění stresovou situaci, avšak mění způsob jedince na její 

nahlížení. Nepředstavují konečné řešení, ale jsou vhodným způsobem k překlenutí doby, než 

se najde dostatek sil k vhodnému řešení těžké životní situace. Nikdy by se ovšem neměly stát 

převládajícím způsobem reakce na problémy. 

Obranné mechanismy se stejně jako strategie zvládání vztahují k řešení situací, jejichž 

požadavky vysoce převyšují zdroje, které má daná osoba k dispozici, a které se skrze tento 

charakter zdají dané osobě neřešitelné. Oproti strategiím zvládání, které jsou při zvládání 

životních krizích vymezeny jako ty, které berou ohled na realitu a respektují ji, jsou obranné 

mechanismy definovány jako iluzorní řešení stresů a životních těžkostí. Tento iluzorní 

charakter zdůrazňují lhilevich a Gleser: "Účelem všech obranných mechanismů je dosáhnout 

iluzorního zvládnutí situace ohrožující danou osobu tam, kde se reálné řešení nebo 

přizpůsobení si podmínek jeví dané osobě jako nemožné" (Ihilevich, Gleser, 1986, cit. 

Strnadová, 1998, s. 249). 

3.3.2.2 Strategie zvládání 

Za copingové strategie bývají označovány postupy užívané k zvládnutí zátěžové situace. 

V rámci Prystavem definované struktury zvládání jsou zvládací strategii ° výsledkem jak 

zvládacích procesů (transakce jedince - prostředí), tak i zvládacích schopností a zdrojů. 

(Sarmány, Schuller, 1994, cit. Šindelářová, 2006) Za strategii je považován vypracovaný 

plán, postup k dosažení určitého jasně definovaného cíle. Podle Cohena a Lazaruse jsou cíle 

procesu zvládání následující: 

1. snížit úroveň toho, co člověka ve stresu ohrožuje, 

2. tolerovat - unést - to, co nepříjemného se děje, 

20 Pojmy zvládací a copingové strategie považujeme za totožné. 
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3. zachovat si tvář a pozitivní obraz sama sebe (image), 

4. zachovat si emocionální klid (duševní rovnováhu), 

5. zlepšit podmínky, za nichž by bylo možné se po zážitku životní těžkosti 

zregenerovat, 

6. pokračovat v sociální interakci - v životě s druhými lidmi (Cohen, Lazarus, 1979, 

cit. Křivohlavý, 2001, s. 87). 

Jako synonymum k pojmu zvládací strategie bývá uváděn pojem zvládací styly. Ale 

např. Murphy (1976, cit. Šindelářová, 2006) tyto pojmy odlišuje. Zvládací strategie chápe 

jako naučené záměrné emocionální a behaviorální odpovědi na stresory, zatímco zvládací 

styly jsou podle něj vrozené vzorce odpovědí na stresory. 

Existuje řada kategorizací copingových strategií. Mezi nejzákladnější a nejčastěji 

citované patří rozlišení podle Lazaruse a Folkmanové (1984, cit. Baumgartner, 2001): 

Zaměření na problém (problem-focused coping) - úsilí působit na prostředí, měnit ho. 

Projevy chování: analýza problému, sestavení plánu postupu, aktivní samostatné 

jednání. 

Zaměření na emoce (emotion-focused coping) - úsilí vyplývající z vlastní emocionální 

reakce. Expresivní vyjadřování emocí, interpretace jevů, přijetí, popř. popření situace. 

Orientace na únik - snahy o vyhnutí se stresové situaci, odvracení pozornosti, snaha 

rozptýlit se (denní snění, užívání návykových látek atp.) 

Paulhanová (1994, cit. Baumgartner, 2001) popisuje tři formy reakce na zátěžovou 

situaci: 

modifikace pozornosti - strategie odmítnutí (vyhnutí) versus soustředění se na zdroj 

stresu, 

změna subjektivního významu události - generování pozitivního přístupu a snižování 

tenze, 

modifikace směru aktuálního vztahu člověk - prostředí - např. vypracování plánu 

akce, konfrontace. 

Amirkhan (1990, cit. Baumgartner, 2001) vyšel při klasifikaci strategií zvládání 

z předpokladu, že je možné identifikovat dimenze copingu, které představují všeobecné 

jmenovatele zvládání zátěže a stresu. Na základě analýzy rozsáhlého empirického materiálu 

navrhl tři základní postupy, s jejichž využitím může člověk reagovat na situace ohrožení: 
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instrumentální strategie - reprezentována aktivitami přímo zaměřenými na problém, 

analýza problému a plánování konkrétních kroků jeho zvládnutí, 

strategie hledání pomoci - sociální rozměr, hledání rady a pomoci u druhých lidí 

(sociální opora), 

strategie vyhýbání se - ve fyzickém i psychologickém smyslu. 

Výše uvedené druhy strategií jsou již výsledkem určitého zobecnění, neboť v 

konkrétních výzkumech se obvykle vyskytují výčty praktických typů zvládání. Např. Caver a 

Scheier (1989, 1994, cit. Baumgartner, 2001) rozlišují 15 strategií zvládání: aktivní coping, 

plánování, překonávání konkurujících aktivit, sebeovládání, hledání instrumentální sociální 

opory, hledání emoční sociální opory, pozitivní reinterpretace a růst, popření, akceptace, 

náboženství, zaměření na emoce a jejich projevování, behaviorální vypnutí, mentální vypnutí, 

užívání alkoholu nebo drog, humor. 

Strategie zvládání stresu u pedagogů 

V souvislosti s výzkumem stresu u pedagogů diferencuje Kyriacou (2001, cit. Mlčák, 

2004) strategie zvládání na přímé akční techniky zaměřené na eliminaci zdrojů stresu, oproti 

nepřímým technikám, které jsou orientovány zejména na zmírňování emocionálních důsledků 

pocitů stresu. Mentální techniky zahrnují pokusy osobnosti o změnu kognitivního hodnocení 

stresové situace, zatímco fyzické strategie zahrnují behaviorální aktivity vedoucí k udržování 

nebo znovunabytí psychosociální pohody. 

Co se týká konkrétních zvládacích strategií u pedagogů, výzkumy (např. Borg a Falzon, 

1990; Cockbum, 1996; Benmansour, 1998; Kyriacou, 2001, cit. Mlčák, 2004) ukazují, že 

k nejčastěji užívaným strategiím patří následující: 

zkusit si představit problém v perspektivě, 

vyhnout se konfrontaci či konfliktu, 

zkusit relaxovat po práci, 

zkusit se vypořádat s problémem formou akce, 

držet pocity pod kontrolou, 

věnovat více času konkrétním úkolům, 

diskutovat problémy a vyjádřit pocity vůči ostatním, 

mít zdravý osobní život, 

dopředu plánovat a stanovit si priority, 

rozpoznat své vlastní hranice. 
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Výše uvedený přehled poukazuje na tendenci pedagogů využívat k redukci stresu spíše 

nepřímých strategií. Tato skutečnost může být ovlivněna feminizací školství, kde ženy mívají 

obecně vyšší tendence eliminovat stresy pomocí nepřímých strategií, ale také povahou práce 

pedagoga, kde lze některé stresory přímými strategiemi eliminovat jen stěží. 

Problematika prevence, eliminace stresu i strategie zvládání stresu pedagogů 

bezprostředně souvisí s mnoha institucionálními parametry. Podle výzkumů (např. Sheffield 

et al., 1994; Punch a Tuetteman, 1996; Rogers, 1996, cit. Mlčák, 2004) zaměřených na tuto 

oblast vykazují instituce, které umí lépe předcházet stresu nebo jej aspoň minimalizovat, 

určité charakteristiky21: 

dobrá úroveň komunikace mezi pedagogickým personálem, 

existence silného pocitu kolegiality a pozitivní atmosféry v pedagogické instituci, 

rozhodování vedení instituce, které je založeno na konzultacích s pedagogy, 

vzájemná shoda založená na klíčových hodnotách a standardech, 

jasná definice platných zvyků a očekávání, 

vzájemné poskytování zpětných vazeb mezi pedagogickým personálem, 

dobrá úroveň podpory, která je pedagogům k dispozici pro řešení problémů, 

využívá se uvádění pedagogů do profese a je jim k dispozici poradenství. 

3.3.2.3 Osobnostní faktory a zdroje zvládání 

Osobnostní charakteristiky se neoddiskutovatelně promítají do procesu zvládání stresu a 

to tak, že rozhodujícím způsobem ovlivňují hodnocení stresogenních situací a výběr strategií 

k jejich zvládnutí a tím i následné psychické procesy (např. emoce). Určité osobnostní 

charakteristiky predisponují k určitému stylu hodnocení a zvládání stresu (Bolger, 1990; 

Parkes 1990, cit. Kebza, Šolcová, 2003). 

Ruiselová (1994, cit. Šindelářová, 2006) rozlišuje 3 hlavní psychologické faktory, 

které v zátěžové situací spoluurčují podobu použitého zvládacího procesu: 

profil - osobnostní vlastnosti, vědomosti, schopnosti, 

činnost - motivace, zaměření, regulace, 

aktuální stav. 

Za nejpodstatnější z celkového profilu, činnosti a stavu aktéra v situaci, považují 

Hlavsa, Langová a Všetečka (1987, cit. Šindelářová, 2006) následující složky: 

hloubku a rozsah porozumění situaci, 

21 Uvádíme jen některé, které se vztahují ke kontextu práce - souvztažnost k asertivitě. 
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znalosti a dovednosti, potřebné ke zvládnutí dané situace, 

cíl a program, plán činnosti, 

motivaci, 

osobnostní charakteristiky, 

hodnocení kauzality a ovladatelnosti dění, 

pozici v situaci na dimenzi závislost - řízení, 

vázanost vůči principům a normám, 

vzájemné vztahy mezi aktéry, 

aktérem produkované činitele vážící se na situace minulé i imaginární. 

Osobnostní vlastnosti se projevují určitým stylem chování a reagování v situacích, 

závisí na nich způsob, jakým člověk reaguje na životní a pracovní podmínky. Některé 

osobnostní charakteristiky zvyšují náchylnost k nemocem, jiné rysy před výskytem choroby 

chrání. Zde některé z těchto charakteristik uvádíme: 

Typ chování (osobnost) A a B - v 60. letech 20. století publikovali američtí lékaři 

Friedman a Rosenrnan (1974, cit. Křivohlavý, 2001) studii, ve které rozlišili dva typy 

osobnosti, tzv. typ A a B. Typ Aje agresivnější osobnost, cílevědomá, ambiciózní, která jedná 

rychle, neodpočívá a sleduje své cíle. Projevuje se rychlou řečí, humorem na úkor ostatních, 

sebestředností a výbuchy vzteku. Typ B je klidnější, umí odpočívat a bere život méně vážně. 

Neprojevuje se tak soutěživě, hovoří rozvážně, umí se srdečně zasmát, soustředí se na 

dokončení jedné věci a projevuje větší trpělivost, lépe zvládá stres. 

Nezdolnost - jde o charakteristiku typu "nedát se a bojovat s těžkostmi". 

Nezdolnost typu resilience - označuje pružnost, nezlomnost, schopnost rychle se 

vzpamatovat. Jde o individuální schopnost zvládnout co nejrychleji a nejúčinněji 

stresovou situaci. 

Nezdolnost typu koherence (smysl pro integritu, soudržnost) je konceptem 

Antonovského (1979, 1987, cit. Křivohlavý, 2001), který studoval jedince, kteří 

přežili holocaust. Existují tři dimenze koherence: srozumitelnost, smysluplnost a 

zvládnutelnost. Srozumitelnost (comprehensibility) je kognitivní dimenze, 

v kladném pólu znamená chápání okolního světa jako něčeho logicky 

pochopitelného, svět i mezilidské vztahy v něm jsou do jisté míry předvídatelné, 

řídí se pevně danými pravidly. Negativní pól - svět je nelogický, množství spolu 

nesouvisejících a neuspořádaných detailů. Smysluplnost (meaningfulness) -

motivační zaměřenost člověka k jeho životnímu cíli. Kladný pól - řešení nastalých 
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situací mají smysl, proto do nich člověk investuje svůj čas a energii. Negativní pól 

- řešení problémů je nesmyslné a znamenalo by zbytečnou ztrátu energie. 

Zvládnutelnost (manageability) - činnostní dimenze vyjadřující možnosti, které 

má člověk ke zvládnutí problému. Kladný pól - jedinec věří, že je kompetentní 

daný problém zvládnout. Negativní pól - jedinec má pocit, že není dostatečně 

kompetentní ke zvládnutí problému. Lidé s vyšší hodnotou smyslu pro integritu 

zvládají stres a životní těžkosti lépe, než ti, kteří se v boji se zátěží vzdávají. 

Nezdolnost typu hardiness - psychologický konstrukt vytvořený Kobasovou 

(1979, cit. Křivohlavý, 2001). Kobasová zkoumala vedoucí pracovníky, které 

rozdělila do dvou skupin, na ty, kteří zažívali hodně stresu (za poslední tři roky 

měli častější absenci z důvodu choroby) a osoby s malým stresem. Tyto skupiny se 

výrazně lišily v následujících třech charakteristikách: 1. pocit kontroly 

(přesvědčení jedince, že je schopen řídit a kontrolovat dění) 2. oddanost (míra 

ztotožnění se člověka s tím, co dělá) 3. chápání životních situací jako výzev. Tyto 

tři charakteristiky Kobasová nazvala hardiness (osobnostní tvrdost). Osobnosti 

s vysokou nezdolností chápou překážky jako výzvu, věří, že je mohou vlastní 

aktivitou ovlivnit a k jejich překonávání používají účinnější a aktivnější strategie. 

Locus oj control (ohnisko, lokalizace kontroly) - koncept vycházející z teorie sociálního 

učení Rottera (1966, cit. Strnadová, 1998). Rotter si všiml, že se lidé liší v tom, jak přistupují 

k těžkostem a problémům a čemu připisují příčinu svých úspěchů a neúspěchů. Na jedné 

straně jsou lidé s aktivním přístupem k řešení problémů, kteří vycházejí ze svých schopností a 

možností, při řešení problémů věří ve vlastní síly, ty Rotter nazývá tzv. internalisty. Na druhé 

straně stojí lidé, kteří se domnívají, že se situace vyřeší sama, popř. předávají zodpovědnost 

za její vyřešení na někoho jiného. Takto nastavení lidé jsou označování jako externalisté -

ohnisko kontroly je lokalizováno venku (osud, náhoda, štěstí apod.). 

Self e.fficacy (sebeuplatnění, sebeúčinnost) - jde o subjektivně viděnou kompetenci, 

sebedůvěru ve vlastní schopnosti. Představuje účinnost ve zvládání vlastního prostředí, 

představu o vlastních schopnostech kontrolovat a řídit běh dění. Čím silněji je vnímána 

možnost uplatnění, tím vyšší cíle si jedinec klade. Zvyšování pocitu sebeuplatňování příznivě 

ovlivňuje pocit duševní pohody, v opačném případě může docházet k růstu subjektivních 

obav (Křivohlavý, 2001; Strnadová, 1998). 

Jiný pohled na osobnostní zdroje stresu přináší Strnadová (1998, s. 219), která se 

v souvislosti s Leviho "psychobiologickým programem" ovlivnění percepce zátěže zaměřuje 

na 4 osobnostní oblasti: 
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osobní vlastnosti (typ chování A, B; nezdolnost atd.), 

kvalifikace pro danou činnost (vzdělání, praxe, schopnosti, dovednosti, znalosti, 

zkušenosti), 

zvyky a návyky, 

biologické vlastnosti (genetická výbava, věk, pohlaví, ovlivnění prodělanými 

chorobami, aktuální zdravotní stav). 

3.3.2.4 Sociální faktory a zdroje zvládání 

"Systém sociální opory je chápán jako určitý "nárazníkový" či "tlumící" systém, který 

chrání lidi proti potenciálnímu škodlivému vlivu stresových událostí. Ti, kteří disponují 

takovýmto systémem sociální opory, se proto jeví lépe vybaveni ke zvládání závažných 

životních změn i každodenních běžných mrzutostí" (Cohen a Wills, cit. Křivohlavý, 2001, s. 

93). 

Sociální opora je dalším ze sledovaných faktorů ve vztahu osobnost - stres (zátěž). Řada 

studií potvrzuje, že osoby, mající pozitivní a úzké vazby na ostatní lidi, lépe odolávají různým 

stresorům v životním i pracovním prostředí. 

O sociální opoře hovoříme v souvislosti s pomocným a podpůrným vztahem lidí, kteří 

jsou nápomocni člověku v těžké životní situaci. Rozlišujeme čtyři druhy sociální opory: 

instrumentální oporu (materiální a činnostní podpora), 

informační oporu (naslouchání, informace a rady), 

emocionální oporu (sdělování emocionální blízkosti -láska, soucítění, naděje), 

hodnotící oporu (posilování kladného sebehodnocení, sebevědomí, projevy úcty, 

sdílení těžkostí aj.) (Křivohlavý, 2001). 

Pozitivní vliv sociální opory na člověka v tísni je dokázán řadou studie2
, popsány však 

byly už také některé její negativní jevy. Jde např. o neporozumění postiženému pomáhající 

osobou či o nátlak a nepochopení ze strany pomáhajících. 

22 Křivohlavý (2001, s. 104) uvádí odkazy na přehled těchto studií v práci Schwarzera a Leppina (1991,1992); 
Kesslera, Price a Wortmana (1985). 
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3.3.3 Nezvládnutý stres - syndrom vyhoření 

Vedle zdravotních obtíží patří k negativním důsledkům učitelského stresu pracovní 

nespokojenost, ztráta zájmu o práci, fluktuační tendence a v neposlední řadě emocionální 

vyčerpání (bumout). 

Na začátku je potřeba ujasnit vztah mezi pojmy "bumout" a "stres". Ztotožňujeme se 

s pojetími (Whitehead, 1983; Enzmann a K1eiber, 1989; Barth, 1992; Maslach, Jackson a 

Leiter, 1996, cit. Kunz Heim a Nido, 2002), které nevnímají pojmy "burnout" a "stres" jako 

synonyma. Bumout je podle jejich mínění mnohem specifičtější a komplexnější. Bumout není 

stres sám o sobě, nýbrž výsledek nepotlačeného sociálního stresu. 

Pojem "burnout", v překladu syndrom vyhoření (také vyhasnutí, vyprahlosti), byl 

uveden do literatury v roce 1974 ve stati Freudenbergera aje chápán jako "negativní důsledek 

chronického emocionálního přetěžování" (Maslach, Jackson, 1986, cit. Paulík, 2004, s. 84). 

Podle Maslachové jsou centrálními komponentami syndromu bumout pocity depersonalizace, 

emocionálního vyčerpání a nedostatečné výkonnosti. 

Pines a Aronson definují bumout následujícím způsobem: "Bumout je fomlálně 

definován a subjektivně prožívánjako stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, 

které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně těžké 

(náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: 

velkým očekáváním a chronickými situačními stresy" (Pines, Aronson, 1980, 1988, cit. 

Křivohlavý, 1998, s. 49). Bumout je důsledkem dlouhodobé expozice emocionálně 

exponovaným interpersonálním kontaktúm a chronickému stresu, který je v tomto smyslu 

chápán jako trvalá nerovnováha mezi tím, co chceme a tím co dostáváme. Je nutné si 

uvědomit, že se jedná o proces, který má určitý počátek, prúběh a konečný stav. Proces, 

vrcholící vyhořením, může trvat několik měsícú i let a probíhá v následujících fázích: 

1. Nadšení: Učitel se aktivně angažuje pro školu, má velké plány a ideály. 

2. Stagnace: Nastává tehdy, kdy se nedaří realizovat ideály. Učitele začínají 

obtěžovat a unavovat požadavky žáků, rodičů a ostatních lidí z prostředí školy. 

3. Frustrace: Učitel je zklamán školou, žáky vnímá negativně a začíná používat více 

donucovacích prostředků. 

4. Apatie: Učitel vzdal své snahy a dělá jen tu nejnutnější práci. Mezi učitelem a žáky 

vládne nepřátelství. 

5. Burnout: Dochází k úplnému emocionálnímu, duševnímu a fyzickému vyčerpání 

(Hennig, Keller, 1996). 
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Symptomy syndromu burnout se projevují v různých úrovních: 

Na psychické úrovni (kognitivní a emocionální rovina), převládá pocit neefektivnosti 

práce (výsledky neodpovídají vynaložené námaze), doplněný pocitem duševního vyčerpání, 

spoje!1ého se ztrátou motivace, utlumením celkové aktivity, zejména redukcí spontaneity, 

kreativity a iniciativy. Převažuje depresivní ladění a pocity smutku, negativní postoj ke škole 

a negativní hodnocení žáků, klesá nebo se úplně vytrácí zájem o profesní témata. Patrné jsou 

obtíže se soustředěním pozornosti. 

Na fYzické úrovni převažují stavy celkové únavy orgamsmu, ochablosti, apatie, 

doprovázené rychlou unavitelností, vegetativními obtížemi (dýchací a zažívací obtíže, 

porucha srdeční činnosti atp.), bolestmi svalů, hlavy, poruchami spánku a přetrvávající 

celkovou tenzí organismu. 

V rámci sociálních vztahů dochází k celkovému útlumu sociability a empatie, ve 

spojení s nezájmem o hodnocení ze strany druhých osob. Narůstají konflikty v důsledku 

apatie vůči sociálnímu okolí (nikoliv jejich aktivním vyvoláváním), patrné jsou tendence 

k redukci vztahů se žáky, kolegy, rodiči atp., vyplývající ze zjevné nechuti k profesi, ubývá 

výchovné angažovanosti a tendencí pomáhat problémovým žákům (Ke bz a, Šolcová, 2003, 

s.9-10). 

V kontextu učitelské praxe hovoří Kornerová (2002) o aspektech, které se nejčastěji 

podílejí na vyhoření učitelů: 

učitel jako dávající, žák jako přijímající, 

učitel jako "osamocený bojovník" před skupinou žáků, 

časový tlak, 

neúplné řízení pracovního času (učitel Sl část svého pracovního času řídí sám 

přípravy, opravy žákovských prací atd.), 

malá kontrola nad úspěchy (rozhodující roli hraje snaha a schopnosti žáka), 

nedostatek pozitivní zpětné vazby (pro děti představuje docházka do školy povinnost, 

zpětná vazba se projevuje zejména ve své negativní podobě při stížnostech), 

minimální možnost kariérního postupu, 

nepříliš dobrá možnost pracovního uplatnění mimo školu, 

přístup veřejnosti k učitelskému povolání (nedocenění), 

zodpovědnost v mnoha oblastech (kromě výuky bývá na učitele delegováno výchovné 

působení, morální rozvoj osobnosti atd.), 
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učitel pod tíhou mnohostranných očekávání (žáci, kolegové, rodiče, vedení, veřejnost 

aj.). 

K měření burnoutu je využíván např. Maslach-Burnout-Inventory (Maslach, Jackson, 

1986, cit. Čandová, 2005) a dále test, vyvinutý speciálně pro učitele - Heidelberger Burnout

Test (BOT) (Heidelberský burnout-test) (Becker, Gonschorek, 1993, cit. Čandová, 2005), 

který rozlišuje pět stádií, ve kterých se mohou učitelé během svého profesního života 

nacházet: 

1. Idealismus 

- typický pro absolventy 

2. Realismus 

- vyznačující se konstruktivním přístupem k problémům, přiměřenou profesní 

angažovaností a odbornými i sociálními kompetencemi 

3. Stagnace 

4. Frustrace 

- stagnaci a frustraci odpovídá úbytek angažovanosti a pozvolná 

destrukce 

5. ApatielBurnout 

3.3.3.1 Možnosti prevence syndromu vyhoření 

Je patrné, že faktory, u kterých se ukázalo, že moderují vliv psychosociálního stresu na 

zdraví člověka, moderují i možný vznik burnout syndromu. Je proto potřeba se zaměřit na 

charakteristiky, o kterých se předpokládá, že mohou mírnit nebo naopak zesilovat škodlivý 

účinek stresu na lidské zdraví. Z osobnostních charakteristik jsou to zejména odolnost typu 

"hardiness" (podpůrné hledisko) a negativní afektivita (zesilující vliv). Z dalších osobnostních 

charakteristik, které ovlivňují vznik burnout syndromu, uvádějí Kebza a Šolcová (2003) 

empatii, sensitivitu, obětavost, idealismus, zaměřenost na druhé, úzkostnost, pedantství, 

entuziasmus, tendenci výrazně až přehnaně se identifikovat s druhými atp. Z vnějších 

moderujících faktorů je věnována pozornost vlivu sociální opory, která má hlavní zdroje 

v rodině, zaměstnání, přátelích, v rámci volného času, realizaci zájmů atd. 

Pro prevenci stresogenních situací je potřeba si vštípit několik zásad. Rozhodující 

význam má náš aktivní přístup k životu, naše schopnost usilovně a tvrdě bojovat vlastními 

silami s životními obtížemi. Důležité je rovněž chápání situací jako přínosných, nikoliv 
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ztrátových, vidění problémů v proporcích a časové perspektivě (zejména ve vztahu k již 

překonaným těžkostem). Neúspěchy je potřeba hodnotit z hlediska snahy, pokud jsme 

přesvědčeni, že jsme se ze všech sil snažili, není důvod hodnotit neúspěch jako tragédii. 

Významným předpokladem prevence stresogenních situací je nevztahovat problémy k vlastní 

osobě. 

Zásady aktivního přístupu k životu: 

otevřenost tomu, co se kolem nás děje, zájem o okolí a snaha chápat veškeré události a 

jevy v okolí jako zajímavé a smysluplné, 

nebát se změn, chápat je jako něco naprosto běžného, přirozeného a obvyklého a 

považovat je za příležitost k tomu, ukázat, co dovedu, 

při setkání se stresujícími životními událostmi nebýt pasivní, ale aktivně hledat 

způsoby a kroky, jak životní situaci čelit, 

počítat se stresujícími situacemi, je třeba Sl uvědomit, že stresujícím situacím se 

v dnešním světě nevyhneme, 

umět izolovat stres od ostatních životních aktivit, 

dbát na dobré a hojné vztahy s ostatními lidmi, dobré sociální zázemí a pevné 

zakotvení ve vztazích s druhými lidmi, 

vytvořit si kolem sebe příznivé prostředí - zaměřit se na zdroje stresu, u jejichž vzniku 

je člověk sám - najít si uspokojující práci, aktivně, vstřícně a s rozvahou řešit 

průběžné problémy, 

osvojit si zdravý životní styl; aktivní přístup k životu a aktivní zodpovědnost za vlastní 

zdraví jsou spojeny s dodržováním správné životosprávy, dostatkem spánku, 

dostatkem pohybové aktivity a s vyloučením škodlivých návyků (kouření, alkohol a 

jiné závislosti) (Kebza, Šolcová, 2003, s. 20-21). 

Křivohlavý (2001) rozlišuje dva způsoby předcházení bumout syndromu: 

interní postupy - zahrnují metody zaměřené na toho, kdo je ohrožen vyhořením (např. 

terapeutické postupy), 

externí postupy - aktivity zaměřené na úpravu vnějších podmínek (neterapeutické 

postupy). 
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Interní (terapeutické) postupy 

Kebza a Šolcová (2003) uvádějí v souvislosti se syndromem vyhoření terapeutické a 

preventivní postupy, které se opírají o psychoterapeutické zdroje. Hlavním z těchto 

psychoterapeutických zdrojů je existenciální psychoterapie, která se zaměřuje především na 

otázky podstaty lidské existence, smyslu života, svobody a odpovědnosti. V návaznosti na 

existencionální východiska se v Evropě vytvořily dvě psychoterapeutické školy: 

daseinsanalýza, zaměřená na budoucí směřování člověka, zdůrazňující jeho 

jedinečnost a neopakovatelnost a snažící se mu pomoci nalézt cestu k pochopení jeho 

vlastní existence a tuto existenci realizovat - ovládnout umění "být sám sebou". 

logoterapie, usilující o pomoc člověku při hledání smyslu jeho života v souladu s jeho 

osobností. Její význam je patrný především v situacích řešení existenciální frustrace, 

kdy logoterapie pomáhá v znovunalezení smyslu života objevováním a naplňováním 

hodnot. 

kognitivně-behaviorální terapie, která se namísto celkové podstaty problému, 

zaměřuje na dílčí problémy. 

V rámci burnout syndromu fungují tyto postupy spíše jako sekundární prevence.23 

Externí postupy 

Představují možnosti primární prevence24 bumout syndromu. 

sociální opora (pomoc od druhých lidí v situaci nouze), 

pracovní podmínky (zajištění příznivého pracovního prostředí), 

sdílení zkušeností s jinými lidmi. 

Supervize 

Supervize je obvykle definována jako jakýsi odborný nadhled, dohled, kontrola, dozor 

či inspekce. Má mnoho podob a forem a také je velmi různorodě pojímána. McIntosh 

s Phelpsem vnímají supervizi jako "interakci mezi dvěma nebo více jedinci za účelem sdílení 

určitých poznatků, oceňování profesionálních kompetencí a poskytováním zpětné vazby 

s konečným cílem rozvoje nových kompetencí, které usnadňují poskytovaní efektivních 

23 Včasné rozpoznání (příp. i vyhledání) sociálních a zdravotních problémů, které již vznikly a jejich odborná 
náprava (léčba). Zamezení rozšiřování negativního zdravotního či sociálního jevu. 
24 Souhrn činností, které mají za cíl snížit počet nových onemocnění. Primární prevence je jednak specifická, 
jednak nespecifická. Specifická je zaměřená proti nemocem nebo proti rizikům. Primární prevence nespecifická 
znamená aktivity vedoucí k posilování a rozvíjení zdraví zdravotní výchovou či zdravotně žádoucím životním 
stylem. 
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(psychologických) služeb a rozvíjejí profesionální kompetence" (McIntosh, Phelps, 2000, cit. 

Lazarová, Cpinová, 2004, s. 3). Supervize má své nezastupitelné místo v pomáhajících 

profesích. Učitel se při vykonávání své profese ocitá ve vztahových situacích (s žáky, rodiči, 

kolegy apod.), do kterých promítá své osobní potřeby a životní zkušenosti. Téměř každodenně 

se stává součástí neopakovatelných a nestandardních situací, na jejichž řešení nebyl 

odborným výcvikem připravován. Z výše uvedeného vyplývá, že supervize má ve školních 

podmínkách své opodstatnění. Supervize je v rámci školy často dávána do kontextu s pojmem 

hospitace25
. Hospitace jsou chápány jako příležitost pro studenty a začínající učitele podívat 

se, jak si vede ve školní praxi zkušenější kolega. Učitel tedy něco "nabízí" a pozorovatel něco 

"přijímá". Role se mohou obrátit v případě, že učitel pozve "pozorovatele" za účelem reflexe 

vlastní pedagogické činnosti. Učitel se pak stává "příjemcem" profesní podpory. Z výše 

uvedeného vyplývá, že pojmy hospitace i supervize mohou být pojímány jako kontrolní 

činnost (dozor, zásah, hodnocení) i jako pomáhání v profesionálním rozvoji (vzdělávání, 

rozvoJ, podpora, poradenství). V českém školství se častěji než s pojmem supervize 

setkáváme s pojmy tutoring a mentoring26
; hlubší spolupráce učitelů, ve smyslu kolegiální 

podpory a odborných diskusí, však nebývá v českých školách učiteli využívána a techniky 

post-hospitačních rozhovorů, supervizních sezení a mentoringu jsou u nás jen okrajově 

rozvíjeny (Lazarová, Cpinová, 2004). Učitelé mají přitom významný potenciál k tomu, aby na 

základě vzájemného sdílení zkušeností byli svým kolegům užitečnými partnery v 

profesionálním růstu a v neposlední řadě při zvládání těžkostí spojených s výkonem 

učitelského povolání. 

Burnout-seminář pro učitele 

Emoční vyprahnutí je komplexním fenoménem. Podle Dana (1998) rozhoduje o míře 

ohrožení jedince vyhořením interakce individuálních, organizačních a sociálních 

charakteristik. Z toho vyplývá, že prevence syndromu vyhoření, by měla mít rovněž 

komplexní charakter. Meidinger a Endersová (1997, cit. Dan, 1998) reflektují ve své 

monografii "Burnout-semináře pro učitele" zkušenosti s vedením seminářů, zaměřených na 

prevenci vyhoření u pedagogů. Základní metodou je práce s jednotlivcem nebo malou 

skupinou. Pracovní semináře mají rozsah 1 - 3 dny a pracovní jednotky jsou tříhodinové. 

25 Hospitace je podle Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2004, s. 75) definována jako: 
"Návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně výchovné a vzdělávací práce. Za 
účelem kontrolním ji vykonávají školní inspektoři a ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím učitelé, 
studující aj." 
26 Tutoring představuje uvádění začínajících odborníků, popř. studentů do praxe. Mentoring je založen na 
poskytování rad a opory začínajícím učitelů od zkušenějších kolegů. 
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Problematika emočního vyprahnutí zahrnuje kognitivní a především emoční aspekty, projekt 

seminářů je zaměřen na obě složky. Průběh seminářů je tedy rozčleněn na analýzu zátěžové 

situace a vytvoření strategie zvládání. V rámci aktivace prožitků se dostává do popředí 

emoční zátěž ze stresujících situací všedního dne, kognitivní složka pak hraje významnou roli 

při přepracování hodnocení vlastního prožívání a vypracování efektivní strategie zvládání. 

V České republice představují komplexnější obdobu těchto seminářů kurzy realizované 

v rámci projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro pedagogy". Kurz je akreditován 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je určen pro pedagogy 

středních škol a 2. stupně ZŠ. Cílem kurzu je posílení psychické odolnosti pedagogů a rozvoj 

jejich dovedností v oblasti prevence a zvládání stresu. V rámci kurzu probíhá nácvik efektivní 

komunikace a konstruktivního řešení konfliktů, které učitelské povolání přináší. V kurzu 

jsou, formou řešení modelových situací a situací z praxe účastníků, probírány následující 

tématické okruhy: 

Jaké jsou obvyklé příčiny stresu v učitelském povolání? 

Jak zvládat nároky pracovního a osobního života? 

Konflikty a špatná komunikace jako jedna z hlavních příčin stresu. 

Co je to stres? 

Lze bojovat asertivitou proti stresu? 

Praktické tipy, jak zvládat stres. 

Vhodné relaxační metody a techniky. 

Syndrom vyhoření, diagnostika, prevence, léčba. 

Pozitivní komunikace jako faktor snižující hladinu stresu. 

Efektivní způsoby řešení prevence a konfliktních situací. 

Zvládání nečistých praktik v komunikaci, jak se bránit manipulacím, agresivitě. 

3.4 Selfmanagement jako možnost podpory psychosociální 
pohody učitele 

Termín "selfmanagement" představuje moderní název pro sebevýchovu, seberozvoj či 

sebeřízení. Selfmanagement je obvykle chápán jako činnost, která se orientuje na 

prohlubování schopností člověka vést sebe sama k profesionálnímu úspěchu i k osobnostnímu 
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rozvoji (Pfeifer, Vosoba, 1991, cit. Řehulka, 2006). Je zaměřen na introspekci a rozvoj 

dovedností sebereflexe a reflexe. Základním cílem selfmanagementu je, aby učitel poznal, co 

v jeho činnosti a vztazích se subjekty v rámci pedagogické interakce přispívá či naopak 

nepřispívá k dobré atmosféře, zda dokáže odhadnout důsledky svého chování. Nejde však jen 

o tuto reflexi a sebereflexi, ale zejména o potřebu rozvíjet pozitivní pro sociální kvality soužití 

s druhými. Učitel řídí a vede vyučovací proces a z hlediska této zodpovědnosti je nutné, aby 

se věnoval také sám sobě, svému vlastnímu řízení a osobnostnímu a profesnímu rozvoji a 

zejména rozpoznání rozdílu mezi pojmy řízení a vedení. Řízení je spojeno s neosobní 

technologií, zatímco vedení respektuje důstojnost, oprávněné zájmy druhých a posiluje 

sociální vzájemnost. Indové hovoří o dvou typech pedagogů, podle toho, zda ve svém 

přístupu k výuce volí strategii řízení či vedení (Smékal, 2004). Pedagog, využívající řízení, 

preferuje strategii "hrnčíře", tedy formuje žáka k modelu, který je buď jeho osobním ideálem 

nebo ideálem vytyčeným kurikulárně. Oproti tomu pedagog "zahradník" pomáhá žákům 

rozvíjet jejich vlastní potenciál. Základním cílem selfmanagementu v tomto smyslu je, aby 

učitel skrze poznání své osobnosti nahlédl k jakému stylu činnosti tíhne, co mu přináší 

uspokojení a aby tyto své tendence uvedl do souladu s potřebami vychovávaných. 

Za tímto účelem je vhodné realizovat v rámci selfi:nanagementu program sebepoznání, 

poznávání druhých a rozvíjení dovedností prosociálního, kooperativního jednání a na shodu 

zaměřeného řešení problémů. Základním prostředkem jsou metody autodiagnostiky, na které 

navazuje rozbor osobního chování. V rámci skupiny jsou důležité zpětnovazebné informace, 

týkající se náhledu ostatních na chování jedince. Mezi základní dovednosti a znalosti, které 

mohou být prostřednictvím selfmanagementu rozvíjeny patří: 

sebepoznání - zjišťování vlastních temperamentových dispozic, komunikačního a 

poznávacího stylu, 

dovednost poznávat druhé, 

umění komunikace, naslouchání, 

empatie, 

dovednost duševní hygieny a krizové intervence - zejména jak se bránit "vyhoření", 

dovednosti antiopresivního jednání (Smékal, 2004; Řehulka, 2006). 

Významné místo v současných programech zaměřených na práci s lidmi zaujímá rozvoj 

emoční inteligence. Emoční inteligence, popsaná americkým psychologem Golemanem 

(1995, cit. Nakonečný, 2009), představuje cit pro vlastní emoce, jejich správné hodnocení a 
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regulaci vlastního chování i chování vůči druhým lidem. Emoční inteligenci tvoří pět 

základních složek (schopností): 

sebeovládání - kontrola a zvládání citů, 

sebeuvědomění - znalost sebe samého, svých emocí, regulace chování, 

motivace - dosahování cílů s použitím emočního potenciálu, 

sociální dovednosti - navazování a udržování společenských vztahů, 

empatie - vnímání a citlivost k emocím druhých lidí. 

Zvyšování emoční inteligence vede k lepšímu vnímání reality a přispívá k otevřené 

komunikaci a porozumění. 

Účastníci programu by si měli v rámci reflexí svých zkušeností uvědomit rozdíly mezi 

souladem a nesouladem mezi sebou a okolím. Zatímco nesoulad vnáší do vztahů frustraci a 

urychluje "vyhoření", soulad energetizuje a přináší do profesní činnosti učitele potřebné 

nadšení. 

Pouze lidé, kteří jsou schopni nahlédnout potřeby své i ostatních lidí a pěstovat zdravé 

vztahy, mohou dospět k integrované osobnosti. Integrovaná osoba dokáže řadit své životní 

hodnoty a dávat přednost podstatným hodnotám před okamžitými a prvoplánovými řešeními 

naléhavých výzev. V rámci pěstování duchovní kultury osobnosti usiluje o harmonizaci 

tělesných, psychických a duchovních složek. Duchovní pohoda je z tohoto pohledu 

výsledkem neustálé kultivace vlastní osobnosti cestou sebeřízení a sebevedení. Učitel by si 

měl být vědom hodnot svého života i života druhých lidí a s citem je začlenit do výchovně 

vzdělávací činnosti tak, aby respektovaly a podporovaly všechny zúčastněné strany a 

umožnily vytvořit zpětnovazebný systém v přenášení podpůrné atmosféry. 
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4 Empirická sonda 

4.1 Metodika empirické sondy 

4.1.1 Cíl, úkoly a hypotézy empirické sondy (výzkumného mapování) 

Cílem empirické sondy je zjistit, zda učitelé 1. a 2. stupně základních škol (dále jen ZŠ) 

vnímají a používají asertivitu jako jeden z možných prostředků zvládání stresu ve svém 

povolání. 

ÚKOL 

Úkolem empirické sondy je zmapování vybavenosti učitelů ZŠ asertivními 

dovednostmi, zjištění, co o asertivitě vědí z hlediska obsahu, jaký je jejich pohled na využití 

asertivity ve školní praxi, zejména v kontextu předcházení a zvládání stresu. Vzhledem 

k náročnosti učitelského povolání budeme dále zjišťovat, jaké stresory vnímají pedagogové 

jako nejvíce závažné a do jaké míry jsou ohroženi syndromem vyhoření celkově i v rámci 

jednotlivých rovin osobnosti (rozumové, emocionální, tělesné, sociální). 

HYPOTÉZY 

Na začátku výzkumného mapování stály určité předpoklady, na jejichž základě byly 

formulovány následující nulové hypotézy: 

Předpoklad 1: Čím delší má učitel praxi, tím lépe (vyššími průměrnými hodnotami) 

hodnotí svoje asertivní dovednosti. 

Hypotéza Ho: Délka praxe nemá vliv na vyšší hodnocení vlastních asertivních 

dovedností. 
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Předpoklad 2:Učitelé vnímají jako větší stresor rodiče žáků než pracovní přetížení. 

Hypotéza Ho: Učitelé nevnímají rozdíl v míře stresu mezi rodiči žáků a pracovním 

přetížením. 

Předpoklad 3:Čím více vnímají učitelé asertivitu jako pomoc při zvládání stresových 

situací ve školním prostředí, tím nižší hodnoty náchylnosti k syndromu 

vyhoření vykazují. 

Hypotéza Ho: Hodnoty náchylnosti učitelů k syndromu vyhoření nezávisí na míře 

vnímání asertivity jako pomoci ve stresových situacích ve školním 

prostředí. 

4.1.2 Charakteristika vzorku empirické sondy 

Empirické mapování sledované problematiky bylo prováděno ve vybraných pražských 

základních školách (ZŠ Jílovská 1100, Praha 4; ZŠ Písnická 760/11, Praha 4; ZŠ Donovalská 

1684, Praha 4). Mezi učitele ZŠ bylo rozdáno 50 dotazníků, vyplněných dotazníků bylo 

navráceno 31. Návratnost byla tedy 62%. Otázky byly zodpovězeny ze 100 %. 

Z celkového počtu 31 učitel je 26 žen-učitelek a 5 mužů-učitelů. Rozdělení z hlediska 

stupňů ZŠ - 12 učitelů z l.stupně ZŠ a 19 z 2. stupně ZŠ. Průměrná délka pedagogické praxe 

učitelů je 17 let. 

Kritéria při výběru vzorku byla následující: pedagogické působení na 1. či 2. stupni ZŠ a 

ochota věnovat svůj čas vyplnění dotazníku. 

4.1.3 Nástroje empirického mapování 

Výzkumným nástrojem empirického mapování byla zvolena technika dotazníku. Při 

sestavování dotazníku byla pozornost zaměřena především na mapování následujících oblastí: 

povědomí učitelů o asertivitě; pochopení pojmu asertivita; využití asertivity v pedagogické 

činnosti; stresory v pedagogické práci; osobnostní složky učitele, na které působí nejvíce stres 

a míra ohrožení syndromem vyhoření v souvislosti s náročností učitelské profese. 
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Část položek v dotazníku jsem sestavovala sama (položky 1 - 5), část je převzatá 

(položky 6 a 7). Položka č. 6, zkoumající působení stresorů na pedagogy, je převzata od V. 

Holečka (2001). Položka Č. 7 obsahuje převzatý inventář syndromu vyhoření Tošner, 

Tošnerová (2002). Výpočet míry vyhoření byl použit z knihy Křivohlavého (1998). 

Dotazník je doložen v Příloze 8. 

4.1.4 Způsob zpracování získaného materiálu 

Jednotlivé položky jsou řazeny podle jejich umístění v dotazníku a obsahují znění 

otázky, vyhodnocení a stručný komentář. U otevřených otázek, které slouží jako ilustrace 

názorů a vědomostí oslovených učitelů, jsou výsledky prezentovány jako komentované 

ukázky vybraných odpovědí (zejména odpovědí četnějších, zajímavých a nezvyklých). 

U uzavřených otázek jsou uvedeny tabulky obsahující absolutní a relativní hodnoty dané 

položky. U položek, obsahujících hodnotovou škálu, jsou připojeny průměrné hodnoty 

jednotlivých hodnocených dovedností. 

Výsledky byly statisticky vyhodnocovány s použitím T-testu. 

4.2 Analýza a výsledky empirické sondy 

4.2.1 Zpracování a interpretace výsledků dotazníku 

Následující část je věnována zpracování a prezentaci výsledků empirické sondy. 

Je zaměřena na analýzu prostřednictvím dotazníku získaného materiálu, jeho vyhodnocení a 

formulaci závěrů. 

Z údajů v úvodní části dotazníku byly zjištěny následující informace: 

• Z celkového počtu 31 učitel je 26 žen-učitelek (84 %) a 5 mužů-učitelů (16 %). 

• Z celkového počtu 31 učitel je 12 učitelů z l.stupně ZŠ (39 %) a 19 z 2. stupně 

ZŠ (61 %). 

• Průměrná délka pedagogické praxe je 17 let. 
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POLOŽKAč.l 

1. položka dotazníku zjišťuje, jakým způsobem se měli oslovení pedagogové možnost 

setkat a blíže seznámit s asertivitou. Vzhledem k charakteru otázky bylo možné uvést i více 

variant odpovědí. Výsledky jsou uvedeny v tabulce. 

Vyhodnocení 

S asertivitou jsem mělJa možnost se setkat Počet odpovědí 

a blíže seznámit: 

V rámci studia na SSNOSNS 12 

Prostřednictvím kurzuO 4 

Při samostudiu 17 

Jiným způsobem @ 3 

S asertivitou jsem se zatím blíže nesetkal/a 3 

Tabulka 1: Způsob seznámení se s teorií asertivity (absolutní hodnoty) 

o U varianty "Prostřednictvím kurzu" učitelé uváděli následující údaje: Nové metody a 

formy vyučování; 2leté postgraduální studium výchovného poradenství; kurzy a školení 

pořádané kmenovou školou - ve dvou případech. 

@U varianty "Jiným způsobem" je uvedena školní praxe; program v televizi a článek 

v odborném časopise. 

POLOŽKAč.2 

V rámci 2. položky bylo zjišťováno povědomí učitelů o pOjmu "asertivita". 

Prostřednictvím otevřené otázky měli za úkol doplnit svými slovy krátkou charakteristiku 

asertivity. 

Zde uvádíme ukázky odpovědí: 

Asertivita je z mého pohledu ... sebeprosazování nenásilnou formou/ lepší komunikace s 

ostatními/ schopnost vyjádřit a uplatnit svoje postoje a názory, a to nenásilnou formou/ 

kompromis mezi agresivitou a pasivitou/ klidné zvládání situací/ umění a schopnost prosadit 

své názory a potřeby/ umění klidné a jasné argumentace ... pokud jednáme např. s rozčileným 

člověkem, nenecháme se vyprovokovat k odpovědi ve stejném duchu, ale jednáme s 
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nadhledem/ zvládání stresových situací bez "stresu "/ "způsob chování, díky kterému mohu 

dosáhnout svého a jen tak něco mě nevytočí"/ troufalosti svobodné vyjádření 

myšlenek. .. přímá, taktní komunikace vedoucí k vlastní spokojenosti i spokojenosti druhých/ 

schopnost zvládnout stresové situace bez zbytečných emocí/ umění naslouchati ochrana před 

okolním světem/ uvědomění si svého práva, sebevědomí a úcty k člověku/ schopnost reagovat 

lépe v situacích. ... umění říci "ne "/ taktní odmítnutí něčeho, s čím nesouhlasím/ komunikační 

dovednost. 

Komentář 

Většina učitelů neměla s charakteristikou asertivity problém. Jen v několika málo 

případech byla asertivita chápána jako mocenský prostředek a v jednom případě dokonce jako 

troufalé chování. Převažovaly charakteristiky, vnímající asertivitu jako "schopnost prosazení 

požadavku oprávněnou formou", které zřejmě vycházejí z četných a všeobecně známých 

definic asertivity. 

Asertivita je vnímána spíše jako věcný, praktický a k předmětu orientovaný prostředek, 

jako způsob ovlivňování situací a druhých lidí; pouze minimálně je akcentován náhled na 

vlastní osobnost, na poznání a porozumění sobě samému. 

Lze konstatovat, že učitelé prokázali základní znalost teorie asertivity a že většina 

uvedených "pohledů" na obsah pojmu je v souladu s obecným chápáním asertivity jako 

praktického způsobu komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje otevřeně a přiměřeně 

své myšlenky, city, názory a postoje bez překračování vlastních práva omezování práv 

druhých. 

POLOŽKAč.3 

3. položka zjišťuje, zda učitelé vnímají asertivitu jako pomoc ve své pedagogické praxi. 

Učitelé měli odpovědět na uzavřenou otázkou následujícího znění: "Pomáhá vám 

asertivita ve vaší pedagogické praxi?" Možné odpovědi byly ANO či NE. 
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Pomáhá vám asertivita ve vaší pedagogické praxi? 

Odpovědi Vyjádřeno absolutně Vyjádřeno relativně (%) 

ANO 24 77,42 

NE 7 22,58 

Celkem 31 100% 

Tabulka 2: Subjektivní vnímání asertivity jako pomoci v pedagogické praxi 

Graf 1: Subjektivní vnímání asertivity jako pomoci v pedagogické praxi (%) 

Pokud učitelé odpověděli ANO, byli požádání, aby uvedli situace ze své pedagogické 

praxe, ve kterých jim asertivita pomáhá. 

Ukázky odpovědí: Asertivita mi pomáhá ... při zadávání nepopulárních úkolů žákům/ v 

dialogu se žáky, kolegy i vedeními v konfliktních situacích! při hodnocení práce ve třídě a 

hodnocení chování dětí/ nebát se říct svůj názor! řešit konflikty mezi žáky/ zvládat negativní 

emoce. 
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POLOŽKAč.4 

4. položka je zaměřena na subjektivní odhad vlastních dovedností v oblasti asertivity. 

Učitelé se mají pokusit odhadnout na pětibodové hodnotové škále úroveň svých asertivních 

dovedností uplatňovaných při práci ve škole. 

Výsledky jsou seřazeny podle celkových průměrných dosažených hodnot (sestupně - od 

nejlépe hodnocené dovednosti k nejméně hodnocené dovednosti), ukazují tedy výslednou 

úroveň dovednosti pro celý vzorek. 

Vyhodnocení 

Hodnotová škála 

1 - výborná úroveň dovednosti 

2 - velmi dobrá úroveň dovednosti 

3 - dostatečná úroveň dovednosti (někdy se mi ji daří uplatňovat, jindy ne) 

4 - nevyhovující úroveň dovednosti 

5 - dovednost zcela chybí 

1. Dodržuji předem daná pravidla a totéž vyžaduji i od žáků ve třídě. (2,03) 

2. Daří se mi přirozená komunikace s kolegy, rodiči či nadřízenými, nedělá mi problém 

jim sdělit vlastní pocity, postoje a názory. (2,06) 

3. Daří se mi otevřeně a upřímně sdělovat žákům vlastní pocity, postoje a názory. (2,16) 

4. Vopodstatněných situacích dokáži vyjádřit vůči žákům, rodičům či vedení školy svou 

kritiku. (2,23) 

5. Klidným způsobem, bez hněvu a negativních emocí, vyjadřuji svůj nesouhlas 

s nadřízeným, kolegou či rodičem. (2,39) 

6. Vyslechnu kritické názory okolí na svou osobu bez pocitů méněcennosti. (2,71) 

7. Ve vyhrocených situacích jsem schopen/schopna zůstat v rovnováze a jasně 

prezentovat svá stanoviska. (2,81) 

8. Nepřiměřené požadavky okolí bez pocitu viny odmítám. (3,03) 

Komentář 

Učitelé subjektivně hodnotí své dovednosti jako velmi dobré (celkový průměr všech 

dovedností je 2,43). Ani průměry jednotlivých dovedností nepřesahují hodnocení horší než 

dostatečné. 
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Nejlépe hodnotí učitelé svou dovednost udržet kontrolu nad stanovenými pravidly ve 

třídě (průměrná hodnota 2,03, tedy velmi dobrá úroveň dovedností). Na druhém místě se 

umístila dovednost otevřené komunikace s dospělými (průměrná hodnota 2,06, opět velmi 

dobrá úroveň dovedností) a na třetím místě dovednost otevřené komunikace s dětmi (žáky) (2, 

16, velmi dobrá úroveň dovednosti). "Nejhůře" hodnotí učitelé svou dovednost vyrovnání se 

s kritikou (průměrná hodnota 3,03, tedy dostatečná úroveň dovednosti). 

POLOŽKAČ.5 

5. položka sleduje názory učitelů na význam asertivity jako pomoci při zvládání 

stresových situací v pedagogickém prostředí. Učitelé mají označit na pětibodové hodnotové 

škále (škála: 1 - asertivitu vnímám jako velkou pomoc .................... 5 - asertivitu nevnímám 

vůbec jako pomoc), nakolik vnímají asertivitu jako pomoc při zvládání stresových situací ve 

školním prostředí. 

V rámci podotázky je zjišťováno, v jakých stresových situacích uplatňují učitelé 

asertivitu ve své pedagogické praxi. 

Vyhodnocení 

Na pětibodové hodnotové škále vyznačte, nakolik vnímáte asertivitu jako pomoc při 
zvládání stresových situaCÍ ve vaší pedagogické j!raxi. 

Skálové hodnoty Počet odpovědí Počet odpovědí 

(absolutní hodnoty) (relativní hodnoty - %) 
1 7 22,58 

(asertivitu vnímám jako 
velkou pomoc) 

2 15 48,39 
3 6 19,35 
4 1 3,23 
5 2 6,45 

(asertivitu nevnímám vůbec 
jako pomoc) 

Celkem 31 100 

Tabulka 3: Subjektivní vnímání míry pomocI asertivity ve stresových situacích 

v pedagogickém prostředí 
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Graf 2: Subjektivní vnímání míry pomoci asertivity ve stresových situacích v pedagogickém 

prostředí (%) 

PODOTÁZKA 

V jakých stresových situacích v rámci své pedagogické praxe uplatňujete asertivitu? 

V rámci podotázky uváděli učitelé zejména následující odpovědi: 

• zvládání zlobivých žáků, 

• zadávání nepopulárních úkolů, 

• jednání s rodiči (nejčastěji uváděná situace), vedením, 

• nevhodné poznámky (kritika) od žáků, 

• prosazení se v rámci neposlušného žákovského kolektivu, 

• výhrůžky, kritika a neadekvátní požadavky ze strany rodičů, 

• vyjádření nespokojenosti s vedením, 

• výměna názorů s kolegy. 

Komentář 

Celková průměrná hodnota škálových odpovědí u všech učitelů je 2,23. Více jak 

polovina respondentů označila na škále, v rámci vnímání asertivity jako pomoci ve stresových 
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situacích ve školním prostředí, první dvě nejvyšší hodnoty (1,2). Pouze tři respondenti 

přisuzují asertivitě ve zkoumané oblasti velmi malý nebo žádný význam. 

Na základě získaných údajů lze konstatovat, že učitelé přikládají asertivitě v rámci 

zvládání stresových situací spíše vyšší význam. 

Z odpovědí v rámci podotázky vyplynulo, že učitelé vnímají asertivitu jako pomoc ve 

všech čtyřech základních oblastech asertivních dovednoste7
. Elementární asertivní 

dovednosti komunikace (např. vyjádření nespokojenosti s vedením = asertivní dovednost 

vyjádření vlastních pozitivních a negativních pocitů); prosazení či odmítnutí požadavku (např. 

zadávání nepopulárních úkolů = asertivní dovednost prosazení oprávněného požadavku); 

postupy vyrovnání se s kritikou (např. nevhodné poznámky (kritika) od žáků = asertivní 

dovednost přijímání kritiky); specifické dovednosti expresivní asertivity (takřka ve všech 

uvedených oblastech - zejména asertivní dovednost zvládání negativních emocí (hněvu)). 

POLOŽKAČ.6 

6. položka zjišťuje vnímání závažnosti vybraných stresorů v učitelském povolání. 

Do předloženého seznamu28 učiteli nejčastěji uváděných stresorů, měli učitelé pomocí 

číselné škály 1 - 7 označit čísly 1,2 dva stresory, které vnímají jako největší (vážné) a čísly 6, 

7 dva nejmenší (nezávažné) stresory. 

Seznam stresorů: 

• žáci: rostoucí počet žáků s problémovým chováním, s poruchami učení a chování, 

žáci, kteří nespolupracují, mají špatný postoj a motivaci ke školní práci, utíkají ze 

školy, vyrušují, jsou bez kázně, stoupá jejich agresivita a nedisciplinovanost ve třídě 

apod., 

• rodiče: stoupající agresivita rodičů, nekritický přístup ke svým dětem, vyhrožování 

učitelům soudem apod., 

• vedení: pod tímto stresorem není myšleno jen vedení školy, ale i ostatní nadřízené 

orgány, tj. školský úřad, Česká školní inspekce, obecní úřady apod., 

• kolegové: konflikty ve sborovně, neprofesionalita některých kolegů, nedostatek 

kooperace, výskyt alkoholismu u učitelů apod., 

27 Vycházíme ze schématu základních asertivních dovedností uvedeného v Příloze 1. 
28 Jde o seznam uváděný V. Holečkem (2001), který byl předložen jako součást výzkumu, prováděného v letech 
1999 - 2001 mezi učiteli ZŠ a SŠ, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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• pracovní prostředí ("škola"): špatné materiálně technické a psychohygienické 

podmínky na škole, tj. stav a vybavení budova tříd, ale i nedostatek financí na provoz 

školy, nákup vhodných pomůcek, zařízení, 

• pracovní přetížení: termínovaná práce, nahromadění úkolů, časová tíseň, krátké 

přestávky, nadbytečná administrativa, 

• neuspokojená potřeba seberealizace ("frustrace"): částečná deziluze, pocit 

nedocenění práce učitele, nízké finanční ocenění náročné práce. 

Vyhodnocení 

Z výsledků vyplývá, že učitelé subjektivně hodnotí jako závažné stresory pracovní 

přetížení (oproti přesvědčení veřejnosti o nenáročnosti učitelského povolání) a rodiče žáků. 

Naopak jako nezávažné stresory uvádějí pracovní prostředí a kolegy (viz Graf 3). 

Pracovní přetížení uvádí jako závažný stresor 55 % učitelů a rodiče žáků 45 % učitelů. 

Pracovní prostředí jako nezávažní stresor hodnotí 48 % učitelů a kolegy 61 % učitelů (viz 

Graf 4). 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
pracovní rodiče žáci vedení neuspokojená kolegové pracovní 
přetížení potřeba prostředí 

seberealizace 

2,71 2,97 3,42 3,68 4,87 5,16 5,19 

Tabulka 4: Učitelské stresory seřazené podle subjektivně určené míry závažnosti - řazeno od 

největšího - závažného, k nejmenšímu - nezávažnému (absolutní hodnoty) 

71 



'E 'E 
> Q) 
o 'N 
u:;:; 
tU Q) 
'- ,'-o. o. 

1. 2. 

'tU Q) 
c u 
.~ tU ~ 
0.0 .-
'><:Q)ro 
O "- Q) 0.(5 s.... 

~ 0.15 
Q) Q) 
C <f) 

3. 4. 5. 

nejčastější učitelské stresory 

'Q) 'E 'O > o > Q) 

Cl 0"-
Q) Ut) 
(5 tU O 

0..0.. .><: 

6. 7. 

Graf 3: Učitelské stresory seřazené podle subjektivně určené míry závažnosti - řazeno od 

největšího - závažného, k nejmenšímu - nezávažnému (absolutní hodnoty) 
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Graf 4: Učiteli subjektivně vnímaná závažnost vs. nezávažnost jednotlivých stresoru (%) 
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Stresory 
neuspokojená pracovní pracovní kolegové vedení rodiče žáci 

potřeba přetížení prostředí 

se berealizace 
vážné 

12,90 54,84 6,45 16,13 32,26 45,16 32,26 
nezávažné 

35,48 9,68 48,39 61,29 19,35 9,68 16,13 

Tabulka 5: Učiteli subjektivně vnímána závažnost vs. nezávažnost jednotlivých stresorů (%) 

Komentář 

Ve srovnání s výzkumem V. Holečka (2001) byly získány pouze mírně odlišné údaje. 

Holeček zjistil následující: Jako nejzávažnější stresor vnímají učitelé přetížení (2,33), 2. místo 

zaujímá vedení (3,33), 3. místo žáci (3,75), 4. místo neuspokojená potřeba seberealizace 

(4,01), 5. místo rodiče (4,59), 6. místo pracovní prostředí (4,78) a nejméně závažným 

stresorem jsou pro pedagogy kolegové (5,19). 

POLOŽKAč.7 

7. položka, s využitím "Inventáře projevů syndromu vyhoření,,29, orientačně zjišt'uje 

míru náchylnosti ke stresu a syndromu vyhoření u učitelů. Inventář, kromě celkové 

náchylnosti, zjišt'uje také míru náchylnost ke stresu a syndromu vyhoření v jednotlivých 

rovinách lidské osobnosti - rozumové, emocionální, tělesné a sociální. Vzorový inventář je 

doložen v rámci dotazníku v Příloze 8. 

Inventář obsahuje 24 otázek, na které měli učitelé za úkol odpovídat s využitím číselné 

škály klesajícího charakteru (od 5 do 1, kde 5 - vždy, 4 - často, 3 - někdy, 2 - zřídka, 1 -

nikdy). 

Celkové vyhodnocení dotazníku se provádí následujícím způsobem: Celkový počet 

bodů v jednotlivých rovinách osobnosti (rozumové, emocionální, tělesné, sociální)3o vydělíme 

celkovým počtem otázek, tedy číslem 24. Získaná hodnota určuje celkovou náchylnost ke 

stresu a syndromu vyhoření. Kromě tohoto celkového zjištění lze zjišt'ovat míru náchylnosti 

v jednotlivých rovinách osobnosti. Výsledné hodnoty lze interpretovat3! takto: 

29 Použit inventář autorů Tošner, Tošnerová (2002) - upravená verze. Dostupné z: WWW 
<http://www.hest.cz/ruzneIBURNOUT.doc> . 
30 Vyhodnocení inventáře a "Obraz syndromu vyhoření v jednotlivých rovinách osobnosti" viz Příloha 9. 
31 Interpretace převzata v upraveném vydání od Křivohlavého (1998). 
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Průměrné hodnoty Výsledek 

1,7 a méně dobrý výsledek 

1,8 - 2,4 uspokojivý výsledek 

2,5-3,1 hrozící vyhoření 

3,2 - 3,9 prokázána přítomnost syndromu vyhoření 

více než 3,9 vyhoření sil 

Tabulka 6: Vyhodnocení "Inventáře syndromu vyhoření" 

1,7 a méně - za předpokladu upřímného postoje respondenta je možno vyhodnotit celkový 
výsledek z hlediska psychologie zdravý jako dobrý. 

1,8 - 2,4 - výsledek lze hodnotit jako uspokojivý. 

2,5 - 3,1 - doporučujeme zamyslet se nad životem a prací, nad stylem a smysluplností 
vlastního života. Doporučuje se ujasnit si žebříček hodnot, tj. toho, oč nám v životě jde, co 
klademe na první, druhé, třetí místo v systému životních hodnot a to nejen teoreticky, ale i 
zcela prakticky. 

3,2 - 3,9 - přítomnost syndromu vyhoření lze považovat za prokázanou. V tomto případě je 
již bezpodmínečně nutno provést opatření, která by zabránila zhoršení stavu, doporučuje se 
vyhledání odborné pomoci. 

více než 3,9 - "havarijní signál" - vyhoření sil. Je třeba jednat a co nejdříve se obrátit na 
odborníka - psychologa, psychoterapeuta. 

Vyhodnocení a komentář 

90 % učitelů vykazuje hodnoty v pásmech dobrého a uspokojivého výsledku a pouhých 

10 % učitelů je podle dosažených výsledků ve stádiu hrozícího syndromu vyhoření (viz Graf 

5). Na základě tohoto procentuelního zastoupení a průměrné hodnoty 1,97 (výsledek 

v uspokojivém pásmu), určující celkovou míru náchylnosti k syndromu vyhoření u všech 

učitelů, lze konstatovat minimální ohrožení námi osloveného vzorku učitelů syndromem 

vyhoření. 
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Kategorie Počet osob Počet osob 

(vyjádřeno absolutně) (vyjádřeno relativně - %) 

1,7 a méně 5 16,13 

(dobrý výsledek) 

1,8 - 2,4 23 74,19 

(uspokojivý výsledek) 

2,5 - 3,1 3 9,68 

(hrozící vyhoření) 

3,2 - 3,9 O O 

(prokázána přítomnost 

syndromu vyhoření) 

více než 3,9 O O 

(vyhoření 

sil) 

Celkem 31 100 

Tabulka 7: Míra náchylnosti k syndromu vyhoření u učitelů 

o dobrý výsledek 

• uspokojivý výsledek 

o hrozící vyhoření 

o prokázaná přítomnost syndromu 

I 
vyhoření 

. vyhoření sil 

74% 

Graf 5: Míra náchylnosti k syndromu vyhoření u učitelů (%) 
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V rámci podílu osobnostních rovin na celkové míře náchylnosti k vyhoření je u učitelů 

nejvyšší hodnota u roviny tělesné a nejnižší hodnota u roviny sociální. Veškeré hodnoty jsou 

však velmi vyrovnané, takže se dá konstatovat, že míra náchylnosti k vyhoření je v rámci 

jednotlivých rovin osobnosti rovnoměrně rozložena (viz Graf 6). 

Osobnostní rovina Průměrné hodnoty Průměrné hodnoty 

(vyjádřeno absolutně) (vyjádřeno relativně - %) 

Rozumová 12,29 26,04 

Emocionální 12,39 26,25 

Tělesná 12,58 26,65 

Sociální 9,94 21,06 

Celkem 47,2 100 

Tabulka 8: Podíl osobnostních rovin na celkové míře náchylnosti k syndromu vyhoření u 

učitelů 

o Rozumová 
• Emocionální 
O Tělesná 
DSociální 

Graf 6: Podíl osobnostních rovin na celkové míře náchylnosti k syndromu vyhoření u učitelů 
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4.2.2 Vyhodnocení hypotéz 

v počátku stanovené nulové hypotézy byly na základě zpracovaných výsledků 

výzkumné sondy a s pomocí statistické metody T -testu32 vyhodnoceny následovně: 

Předpoklad 1: Čím delší má učitel praxi, tím lépe (vyššími průměrnými hodnotami) 

hodnotí svoje asertivní dovednosti. 

Hypotéza Ho: Délka praxe nemá vliv na vyšší hodnocení vlastních asertivních 

dovedností. 

Hypotéza Hl: Neplatí Ho. 
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50 
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I ..! 

L:- Lineární (Rada1lJ 

y = -0,0093x + 2,5854 

R2 = 0,0464 

Graf 7: Závislost hodnocení vlastních asertivních dovedností na délce praxe 

r2 = 0,0464 

r = 0,2154 

tv= 0,2154. 31-2 =1,188 
1-0,464 

tl-a; n-2 = to,95; 29 =1 ,699 

32 Než bylo přistoupeno k T -testu, byl proveden F -test pro ověření rovnosti rozptylů analyzovaných dat. 
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tv < tl-a;n-2 

Protože platí, že 1,188 < 1,699, Ho nezamítáme, tj. na 5% hladině významnosti nebylo 

prokázáno, že korelační koeficient mezi délkou praxe a hodnocením vlastních dovedností je 

statisticky významně větší než nula. 

50 

40 

30 

20 

Předpoklad 2: Učitelé vnímají jako větší stresor rodiče žáků než pracovní přetížení. 

Hypotéza Ho: Učitelé nevnímají rozdíl v míře stresu mezi rodiči žáků a pracovním 

přetížením. 

(Jll = Jl2) 

Hypotéza Hl: Učitelé vnímají jako větší stresor rodiče žáků než pracovní přetížení. 

• závažné i 

1\1 nezávažnéi 

10-t----

0+---

pracovní přetížení rodiče 

Graf 8: Učiteli subj ektivně vnímaná závažnost stresorů - pracovní přetížení a rodiče žáků (%) 
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Test hypotéz o rovnosti rozptylů dvou normálních rozdělení: 

Aritmetický průměr: Xl =2,97 

X 2 = 2,71 

Rozptyl: 

F = 2,61 = O 894 
y 292 ' , 

F l-al2; nI-I; n 2 -1 = F 0,975; 30; 30 = 2,07 

Fy není větší než 2,07, nulovou hypotézu o shodě rozptylů tedy nezamítáme. 

Předpoklad 3: Čím více vnímají učitelé asertivitu jako pomoc při zvládání stresových 

situací ve školním prostředí, tím nižší hodnoty náchylnosti k syndromu 

vyhoření vykazují. 

Hypotéza Ho: Hodnoty náchylnosti učitelů k syndromu vyhoření nezávisí na míře 

vnímání asertivity jako pomoci ve stresových situacích ve školním 

prostředí. 

Hypotéza Hl: Čím více vnímají učitelé asertivitu jako pomoc při zvládání 

stresových situací ve školním prostředí, tím nižší hodnoty 

náchylnosti k syndromu vyhoření vykazují. 

79 



:;::; 
III 
0_ 
:!:E 
'S :l 

6 

5 

4 -1------

::; E 3 
"O 'x 
,- eG 

';E 
E 
'č 
> 
'č 
> 
~ 

2 

(I) 

:c' 1 
::I 
III 

--+ -

O+-----------~----------,_-----------_,------------

1,5 2 2,5 3 
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y = 2,2653x - 2,2287 

R2 == 0,5243 

Graf 9: Závislost subjektivního vnímání důležitosti asertivity jako pomOCI ve stresových 

situacích na míře náchylnosti k syndromu vyhoření 

r2 = 05243 , 

r = 0,7241 

tv = 0,7241. 31 - 2 = 5,654 
1-0,5243 

tl-u- n-2 = to 95- 29 =1,699 , , , 

tv> t l-u;n-2 ~ Ho se zamítá. 

Protože platí, že 5,654 > 1,699, Ho zamítáme, tj. na 5% hladině významnosti bylo prokázáno, 

že korelační koeficient mezi hodnotami náchylnosti učitelů k syndromu vyhoření a mírou 

vnímání asertivity jako pomoci ve stresových situacích ve škole je statisticky významně větší 

než nula. 
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Diskuze a shrnutí empirické části 

V rámci empirické sondy bylo zjišťováno, jaké mají učitelé povědomí o asertivitě a 

jejím praktickém využití. Zároveň jsme chtěli zjistit, zda vnímají určité propojení mezi 

asertivitou a problematikou zvládání stresu ve svém povolání. Jsme si plně vědomi, že na 

základě malého vzorku, který jsme měli k dispozici, nelze vyvozovat žádné zásadní závěry, 

ale výsledky mohou posloužit k získání představy o stanoviscích učitelů k této problematice. 

Na počátku výzkumného šetření byl předpoklad, že existuje určitá souvislost mezi asertivitou 

a mírou náchylnosti k syndromu vyhoření u pedagogů. Ukázalo se, že učitelé komplexně 

hodnotí svoje asertivní dovednosti jako velmi dobré, hodnocení využití asertivity jako pomoci 

proti stresu v povolání bylo také poměrně vysoké; naproti tomu míra náchylnosti k vyhoření u 

sledovaného vzorku byla nízká. Přesto byl potvrzen předpoklad, že čím více vnímají učitelé 

asertivitu jako pomoc při zvládání stresových situací ve školním prostředí, tím nižší hodnoty 

náchylnosti k vyhoření vykazují. Předpoklad závislosti asertivity na délce praxe ve školství se 

nepotvrdil; můžeme se domnívat, že tato skutečnost je způsobena vysokým hodnocením 

vlastních asertivních dovedností u všech učitelů. Rovněž se nepotvrdil předpoklad, že učitelé 

vnímají jako větší stresor rodiče svých žáků než pracovní přetížení. Při stanovování tohoto 

předpokladu jsme chtěli zjistit, jaké místo mezi stresory zaujímají ty, které mají zdroj 

v mezilidských interakcích. Učitelé na první místo v hodnocení stresorů staví pracovní 

přetížení, následují rodiče žáků a žáci, tedy stresory pramenící z mezilidské interakce. 

Holeček (2001) vykazuje ve svém výzkumu podobné výsledky, na prvním místě figurovalo 

pracovní přetížení učitelů, následováno vedením a žáky. Výsledky, s převažujícím pracovním 

přetížením učitelů, lze dát do spojitosti s vyššími hodnotami zatížení v rámci tělesné roviny, 

které byly zjištěny při mapování náchylnosti učitelů k syndromu vyhoření. 

Výsledky, týkající se náchylnosti k vyhoření, byly velmi pozitivní, vzhledem 

k minimální velikosti vzorku nelze však vyvozovat přehnané závěry. Pozitivní výsledek 

můžeme vnímat jako dobrý ukazatel toho, že ne ve všech případech je situace varující. 

Z četných probíhajících výzkumů (Kebza, Šolcová, 1998; Maslach et. al., 2001, cit. Mlčák, 

2004 aj.) vyplývá, že učitelé jsou profesní skupinou, která je problémem vyhoření silně 

ohrožena. Např. Polák (2005) dospěl v rámci šetření mezi učiteli základních škol v roce 2003 

ke zjištění, že 55% učitelů vykazuje hodnoty v rizikovém pásmu náchylnosti k syndromu 

vyhoření. Bylo prokázáno, že demografické charakteristiky - věk, stav, vzdělání, délka praxe 

v oboru - nemají vliv na vznik burnoutu (Roweová, 1997). V našem mapování jsme se 
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problematikou délky praxe a náchylnosti k syndromu vyhoření nezabývali; výsledné hodnoty 

míry náchylnosti k vyhoření se pohybovaly v pásmu zdraví, a proto by jejich porovnávání 

s délkou praxe nemělo velký význam. 

Obecně lze konstatovat, že námi oslovení učitelé hodnotí svoje dovednosti v oblasti 

asertivity jako velmi dobré a asertivitu vnímají jako pomoc nejen ve stresových situacích ve 

škole, ale i v jiných situacích v rámci pedagogické praxe. Z výsledků vyplývá, že učitelé mají 

o asertivitě spíše základní povědomí, odpovídající učebnicovým definicím. Vnitřní rozměr 

poznání sebe sama vnímají minimálně. Při vysvětlení lze vyjít z představy behaviorální 

psychologie, která zdůrazňuje možnost změnit vnitřní svět a nežádoucí návyky či postoje 

jedince úpravou vnějšího chování, které povede k postupné změně vnitřního světa jedince. 

Otázkou zůstává, zda a do jaké míry jsme schopni se asertivitě naučit. Někteří jedinci 

dokáží přirozeně odmítnout požadavek bez vědomí, že použili "techniku", kterou si jiní lidé 

dlouhá léta pracně osvojují. Osvojovat si něco, co by mělo být součástí naší spontánnosti, se 

může zdát zbytečné; vzpomeneme-li si však na počátky asertivního tréninku, kdy byla 

asertivita chápána jako pomoc lidem, kteří se nedokázali adekvátně začlenit do sociálních 

vztahů, není vyloučeno, že by tuto funkci mohla mít i dnes. Dnešní člověk se potřebuje 

orientovat ve složité spleti sociálních vztahů a právě asertivita mu k tomu může poskytnout 

určité návody. Výcvik asertivních dovedností by jistě mohl být dílčí součástí preventivních 

opatření vůči stresu učitele, ale uvažovat o tomto konkrétním kroku v situaci, kdy zaostává 

celková a prakticky zaměřená prevence stresu, je zřejmě předčasné. V této souvislosti se však 

domníváme, že rozvoj asertivních dovedností v rámci výcviku by neměl být praktikován 

izolovaně od ostatních sociálních dovedností potřebných k práci učitele; vždy by mělo být 

přihlédnuto k rozvoji celé osobnosti a komplexního vnímání asertivity jako určitého životního 

plánu, se kterým se člověk vnitřně ztotožňuje. 

Mnohdy je asertivitě vytýkána přílišná "techničnost" a manipulativní charakter. 

Asertivita jako "technika manipulace" je prezentována jako osvojení si určitých nacvičených 

technik účinného jednání, proti nimž nemusí být ostatní jedinci dostatečně vybaveni a nemají 

se tak možnost bránit. Komunikace je sama o sobě jakousi manipulací, neboť v ní nejde o 

pouhou výměnu slov, ale jejím cílem je možnost vzájemného ovlivnění. Zatímco manipulace 

je ve své podstatě skrytá, asertivita by měla být naopak přímým a jasným jednáním, nikdy by 

nemělo jít pouze o nácvik navenek účinného jednání, vždy bychom si měli plně uvědomovat 

své pocity a prožitky a vycházet z pochopení sebe sama jako celku. Asertivně jednat znamená 

přizpůsobit i své myšlení a přístup k životu. 
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Při zamýšlení se nad dílčími poznatky empirické části práce, je potřeba brát v potaz 

možný problém nadhodnocování vlastních dovedností a zkreslování hodnot. Proto by bylo 

jistě podnětné zaměřit se na reálné chování učitele ve vyučování; potíž je však v jisté 

"ne uchopitelnosti" asertivity. Rovněž nelze objektivně říci, jaké je její měřítko, kdy a do jaké 

míry je člověk asertivní a kdy ještě není. Při pozorování může dojít k situaci, že učitel, vědom 

si přítomnosti pozorovatele, nejedná autenticky, nehledě na to, že nemusí dojít k situaci, 

vhodné ke zkoumání daného jevu. Jinými slovy, uchopit asertivitu není jednoduché, ale to 

neznamená, že by jejímu významu v prostředí škody neměla být věnována pozornost. 

Pro inspiraci přikládám charakteristiku "asertivního" učitele, vycházející z otázek 

dotazníkového šetření, která může představovat jakousi vizi "ideálně-asertivního" učitele. 

Asertivní učitel jedná s rozvahou, ale zároveň rázně, v nitru by měl zůstat klidný a 

vyrovnaný. Jasně formuluje požadavky, pravidla a důsledky žádoucího (nežádoucího) 

chování. Přebírá plnou zodpovědnost za svá výchovná rozhodnutí a své chování. 

Nepoužívá manipulativní techniky a agresivní postupy. Nežádoucí chování nevnímá 

jako ohrožení vlastního Já a autority, ale jako potenciál k výchovnému působení. V náročných 

situacích se snaží o zachování odstupu a klidného přístupu. Předkládá srozumitelné 

požadavky, za kterými si stojí. 

Je schopný popisovat své pocity a také tak činí a tímto chováním se stává pozitivním 

vzorem pro své žáky. Disponuje přiměřeným sebevědomím, působí jako kompaktní 

vyrovnaná a klidná osobnost. 

Velký důraz klade na osobnostní potenciál dítěte, dítě respektuje jako svébytnou 

osobnost se všemi právy a povinnostmi, na jejichž plnění má jasné požadavky a důsledně dbá 

na jejich dodržování. 

Vztah mezi učitelem a žáky má kooperativní charakter; učitel dbá na pozitivní vztahy ve 

třídě a učí děti efektivní komunikaci. 

Je otevřený komunikaci s širším okolím (rodiče, kolegové, vedení školy ... ). Klidným 

způsobem dokáže sdělit svoje požadavky, vyjádřit svůj nesouhlas a odmítat nepřiměřené 

požadavky. 
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Závěr 

Názor odborné veřejnosti na to, jak lze asertivitu využít v praktickém životě, není 

jednoznačný. Asertivita je bezesporu jevem, který přináší do školní praxe mnoho pozitivního, 

zvyšuje sebedůvěru, podněcuje k převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou a umožňuje 

zlepšovat vztahy s okolním prostředím. Na druhou stranu je jí vytýkán jistý egocentrismus, 

tedy zaměření na osobnost jedince a jeho prosazování. Cílem diplomové práce bylo poukázat 

na velký sociální potenciál asertivity jako nekonfrontační a neagresivní komunikace, která 

může výrazně přispět ke zkvalitňování vztahů v dnešní škole. 

Diplomová práce se pokusila zmapovat problematiku asertivity a povědomí učitelů o ní, 

zhodnotit asertivní dovednosti, potřebné k práci učitele, přiblížit učitelské stresory a 

problematiku psychického vyhoření. 

Můžeme konstatovat, že učitelé vnímají asertivitu jako možnou pomoc při zvládání 

stresových situací v rámci svého povolání, ale zároveň převažuje pouze základní povědomí o 

tom, co to asertivita je a jaké je její praktické využití. Do budoucna by jistě bylo zajímavé 

vyjít z těchto předběžných poznatků a využít je například při zjišťování možných 

souvztažností mezi asertivitou a strategiemi zvládání stresu. To, zda člověk zvolí pasivní či 

aktivní strategii, může být ovlivněno mírou jeho asertivnosti. 

Problematika zvládání stresu se opírá o dobrou teoretickou základnu, zdá se však, že 

praktická stránka zaostává. Chybí kurzy řešící pomoc učitelům ve stresových situacích a 

nabízející komplexní řešení rozvoje učitele tak, aby byl schopen obstát ve spletité síti vztahů 

výchovně vzdělávacího procesu bez újmy na psychickém i fyzickém zdraví. Svůj význam má 

jistě praktická inspirace k rozvíjení asertivity, sociálních dovedností, vlastního řízení a 

prevence vyhoření. Diplomová práce přináší ukázky specifických nácvikových her z oblasti 

sociálně psychologického výcviku, náhled do "Burnout-semináře" pro učitele, či zmínku o 

selfmanagementu. Tyto přístupy mohou vést k lepšímu poznání a vedení sebe sama i druhých 

a akcentují význam psychohygieny a sociální opory, jakožto významných determinant 

psychického zdraví učitele. Domníváme se, že nutný je preventivní přístup ke zvládání stresu; 

snazší je negativním důsledkům pracovního stresu předcházet, než je odstraňovat. Preventivní 

postupy předcházení stresu by měly být, podle našeho názoru, zařazeny již do vzdělávání 

budoucích učitelů. 

84 



Použité prameny a literatura 

BAUMGARTNER, F. Zvládanie stresu - coping. In VÝROST, J., SLAMĚNÍK, 1. (ed.) 

Aplikovaná sociální psychologie II Praha: Grada Publishing, 2001, s. 191-208. ISBN 80-

247-0042-5. 

BLAŽKOVÁ, V., MALÁ, P. Odvrácená strana učitelského povolání. Rodina a škola, 2007, 

roč. 55, Č. 1. ISSN 0035-7766. 

CAPPONI, V ., NOVÁK, T. Asertivně do života. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-082-1. 

ČANDOV Á, A. Determinanten der berujlichen Belastung bei jungen Lehrerinnen und 

Lehrern : eine Langsschnittstudie. Erlangen-NUrnberg, Friedrich-Alexander-Universit~it, 

2005.276 s. 

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-534-3. 

DAN, J. Pracovní vyprahnutí u učitelů. In ŘEHULKA, E., ŘEHULKOV Á, O. (ed.) Učitelé a 

zdraví 1. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 1998, s. 67-73. ISBN 80-902653-0-8. 

FRANČE, V. Grafologie a psychologie [online]. 2007 [cit. 2010-03-03]. Learyho 

interpersonální typologie. Dostupné z WWW: 

<http://ografologii.blogspot.com/2009/0 5/learyho-interpersonalni -typologie.html>. 

GILLERNOV Á, 1. Sociální komunikace sociální dovednosti učitele. In KOMÁRKOVÁ, R., 

SLAMĚNÍK, 1., VÝROST, J. (ed.) Aplikovaná sociální psychologie III: 

sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 138-150. ISBN 80-247-

0180-4. 

GILLERNOV Á, 1., KOMÁRKOVÁ, R. Rozvíjení tvořivosti. In KOMÁRKOVÁ, R., 

SLAMĚNÍK, 1., VÝROST, J. (ed.) Aplikovaná sociální psychologie III: 

sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 101-115. ISBN 80-247-

0180-4. 

GILLERNOV Á, 1., ŠTĚTOVSKÁ, I. Pravidla a podmínky provádění 

sociálněpsychologického výcviku. In KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, 1., VÝROST, J. (ed.) 

85 



Aplikovaná sociální psychologie III: sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada Publishing, 

2001, s. 23-33. ISBN 80-247-0180-4. 

HERMOCHOV Á, S. Sociálně psychologický výcvik: příspěvek sociální psychologie k 

metodice práce s přirozenou skupinou. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 

HENNIG, c., KELLER, G. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby. 

Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-093-6 

HLADKÝ, A., a kol. Zdravotní aspekty zátěže a stresu. Praha: FF UK, 1993. ISBN 80-7066-

784-2. 

HLADKÝ, A., ŽIDKOV Á, Z. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže. Praha: 

Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-890-5. 

HOLEČEK, V. Aplikovaná psychologie pro učitele II Plzeň: ZČU, 2001. ISBN 80-7082-

809-9. 

JANOUŠEK, J. Základní rysy asertivity. InAsertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická 

výchova. Sborník z výzkumného projektu EXTRA "Asertivita a rozvoj sebevědomí".Studia 

paedagogica Č. 14. Praha: PedF UK, 1995, s. 9-14. ISBN 0862-4461. 

JUNKOVÁ, V. Zvládání zátěžových situací ve skupině. In KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, 

1., VÝROST, J. (ed.) Aplikovaná sociální psychologie III: sociálně psychologický výcvik. 

Praha: Grada Publishing, 2001, s. 94-100. ISBN 80-247-0180-4. 

KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření (informace pro lékaře, psychology a další 

zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu J. 2. vyd. 

Praha: SZÚ, 2003. ISBN 80-7071-231-7. 

KOLAJOV Á, L. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. 

Praha: GradaPublishing a.s., 2006. ISBN 80-2471-764-6. 

KOMÁRKOVÁ, R. Sociální interakce ve skupině. In KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, 1., 

VÝROST, J. (ed.) Aplikovaná sociální psychologie III: sociálně psychologický výcvik. Praha: 

Grada Publishing, 2001, s. 61-77. ISBN 80-247-0180-4. 

86 



KORNER, S.C. Das Phanomen Burnout am Arbeitsplatz Schule. Erfurt : Universitat Erfurt, 

2002,484 s. 

KOŤA, J. Profesionalizace učitelského povolání. In HAVLÍK, R., KOŤA, J., SPILKOVÁ, V., 

aj. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedF UK, 1998, s. 6-42. ISBN 80-

86039-72-2. 

KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-122-

O. 

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2. 

KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-551-3. 

LANGOV Á, M. a kol. Učitel v pedagogických situacích.' kapitoly ze sociální pedagogické 

psychologie. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-613-7. 

LAZAR OV Á, B. Netradiční role učitele.' o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní 

praxi. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-115-4. 

LAZAROVÁ, B., CPINOV Á, S. Kolegiální učení. K možnostem rozvoje hospitačních a 

supervizních setkávání učitelů. Učitelské listy .' měsíčník Agentury Strom. 2004, 3, s. 4-4. 

ISSN 1210-6313. 

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU Brno, 1995. ISBN 80-210-

1070-3. 

MLČÁK, Z. Stresory a strategie zvládání stresu v profesi vychovatelů. In ŘEHULKA, E. 

(ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-093-X. 

NAKONEčNÝ, M. Psychologie osobnosti. 2., rozšířené a přeprac. vyd .. Praha: Academia, 

2009. ISBN 978-80-200-1680-5. 

NOVÁK, T., POKORNÁ, A. Asertivitajako lék v profesních a mezilidských vztazích. Praha: 

Beck, 2003. ISBN 80-7179-354-X. 

PAULÍK, K.Pracovní zátěž učitelů a jejich hodnocení vlastního zdraví. In ŘEHULKA, E. 

(ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-093-X. 

87 



POLÁK, M. Syndrom vyhoření a učitelé. Příspěvek v rámci konference Asociace ředitelů 
gymnázií České republiky. Olomouc: PdF UP, 2005 [cit. 2010-03-17]. Dostupné z WWW: 
<http://www.arg.cz!DokumentylKonference _Prachatice _ 2005/Syndrom_ vyhoreni Jeditele.doc>. 

PRAŠKO, J., PRAŠKOV Á, H. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 

80-7169-334-0. 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vyd. 

Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8. 

ROWE, M.M. Understanding hardiness, stress, temperament, coping and burnout in hea1th 

care professionals. American Journal of Health Behavior. 1997, 21 (3), s. 163-171. 

ŘEHULKA, E. Selfmanagement učitele. Příspěvek v rámci 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 

21. Brno : PdF MU , 2006 [cit. 2010-02-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ped.muni.czIz21/2006/konference_2006/sbornik_2006/pdf/035.pdf>. 

ŘEHULKOV Á, O., ŘEHULKA, E. Struktura kvality života ve vztahu k pracovní zátěži u 

učitelů. Příspěvek v rámci 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. Brno: PdF MU ,2006 [cit. 

2010-02-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ped.muni.czIz2112006/konference_2006/sbornik _ 2006/pdf/033.pdf>. 

ŘEHULKA, E., ŘEHULKOV Á, o. Problematika tělesné a psychické zátěže při výkonu 

učitelského povolání. In ŘEHULKA, E., ŘEHULKOV Á, O. (ed.) Učitelé a zdraví 1. Brno: 

Nakladatelství Pavel Křepela, 1998 s. 99-104. ISBN 80-902653-0-8. 

Slovníky cizích slov [online]. [cit. 2010-02-11]. Dostupné z WWW: <http://slovnik-cizich
slov.abz.cz/>; <(http://www.slovnik-cizich-slov.net)>; <http://www.online
slovnik.cz/slovnik-cizich-slov>. 

SMÉKAL, V. Selfmanagement jako cesta k udržení duchovní pohody učitele. In ŘEHULKA, 

E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004. s. 32-36. ISBN 80-7315-093-X. 

STRNADOVÁ, V. Osobnost a stres. In VAŠINA, L., STRNADOVÁ, V. Psychologie 

osobnosti I Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. ISBN 80-7041-974-1. 

SVOBODA, B. Empirické studie osobnosti učitele tělesné výchovy. In VOLNÝ, J. Osobnost 

učitele a učení. Sborník studií. Praha: Univerzita Karlova, 1972, s. 25-52. 

88 



ŠINDELÁŘOV Á, M. Stabilita způsobů zvládání zátěžových situací: časový průběh a vývoj. 

Brno, 2006. 134 s. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 

Psychologický ústav. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/th/10207/fCm_a2/DP_Sindelarova.doc>. 

ŠÍPEK, J. Asertivní jednání. In KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, 1., VÝROST, J. (ed.) 

Aplikovaná sociální psychologie III: sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada 

Publishing, 2001, s. 88-93. ISBN 80-247-0180-4. 

ŠTECH, J. Spor o "profesi" - o čem ajak se mluví. In Stát se učitelem. Výzkumná zpráva. 

Grantový úkol Univerzity Karlovy č. 128. " Osvojování učitelské profese jako proces jejího 

konstruování ". Praha: PedF UK, 1994, s. 5-33. 

ŠTĚTOVSKÁ, I. Výcvik sociálních dovedností. In KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, 1., 

VÝROST, J. (ed.) Aplikovaná sociální psychologie III: sociálně psychologický výcvik. Praha 

: Grada Publishing, 2001, s. 35-46. ISBN 80-247-0180-4. 

ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Svazek 70. Brno: PedF MU, 1998. 

ISBN 80-210-1937-9. 

TOŠNER, J., TOŠNEROV Á, T. Syndrom vyhoření - pracovní sešit pro účastníky kurzů 

[online]. Praha: Hestia, 2002. [cit. 2010-03-03]. Dostupné z WWW: 

<http//www.hest.czlrozneIBURNOUT.doc>. 

VALIŠOVÁ, A. Pedagogická interakce a komunikace jako součást sociální kompetence. In 

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007, s. 

221-234. 

VALIŠOVÁ, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha: ISV nakladatelství, 2002. ISBN 

80-86642-03-8. 

V ALIŠOV Á, A. Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, 

rodiči a učiteli. 3., uprav. vyd. Praha: H&H, 1998. ISBN 80-86022-41-2. 

VALIŠOVÁ, A. Asertivní výchovné působení a rozvoj sebevědomí. In Asertivita, 

sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Sborník z výzkumného projektu EXTRA 

89 



"Asertivita a rozvoj sebevědomí". Studia paedagogica Č. 14. Praha: PedF UK, 1995, s. 15-27. 

ISBN 0862-4461. 

VAN DICK, R. Stress und Arbeitszufriedenheit im Lehrerberuf Marburg : Tectum Verlag, 

1999. ISBN 3-8288-8064-9. 

90 



Seznam příloh 

Příloha 1: Schéma základních asertivních dovedností a převládajících technik jejich nácviku 

Příloha 2: Popis základních asertivních dovedností a technik jejich nácviku (důraz na školní 

prostředí) 

Příloha 3: Přehled základních typů jednání (pasivita - asertivita - agresivita) 

Příloha 4: Příklady her na rozvíjení dílčích asertivních dovedností 

Příloha 5: Návrh "Programu výcviku asertivních dovedností pro učitele" 

Příloha 6: Seznam asertivních práva jejich stručná charakteristika 

Příloha 7: Příklady sociálně psychologických technik - zvládání zátěžových situací 

Příloha 8: Dotazník použitý v rámci empirické sondy 

Příloha 9: Vyhodnocení inventáře projevů syndromu vyhoření 

91 



Přílohy 

Příloha 1: Schéma základních asertivních dovedností a převládajících 

technik jejich nácviku 

(Zdroj: Vališová, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha: ISV, 2002, s. 205 - 206.) 

1. Elementární asertivní dovednosti komunikace 

Vyjádření vlastních pozitivních a negativních pocitů. 

Požádání druhého o laskavost. 

Zahájení, udržení a ukončení rozhovoru. 

Převládající techniky nácviku: 

• Volná informace 

• Sebeotevření 

2. Prosazování či odmítnutí požadavku 

Prosazení oprávněného požadavku. 

Odmítnutí nepřijatelného požadavku. 

Převládající techniky nácviku: 

• Asertivní ne 

• Pokažená gramofonová deska 

• Přijatelný kompromis 

3. Postupy vyrovnávání se s kritikou 

Sdělování kritiky. 

Přijímání kritiky. 

Reagování na kritiku. 

Převládající techniky nácviku: 

• Otevřené dveře 

• Negativní aserce 

• Negativní dotazování 
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4. Specifické dovednosti expresivní asertivity 

Přijímání a podávání komplimentů. 

Zvládání negativních emocí (hněvu). 

Převládající techniky nácviku: 

• Volná informace 

• Selektivní ignorace 
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Příloha 2: Popis základních asertivních dovedností a technik jejich 

nácviku (důraz na školní prostředí) 

(Zdroj: Vališová, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha: ISV, 2002, s. 206 - 228.) 

1. Elementární asertivní dovednosti komunikace 

Představují jednodušší komunikativní dovednosti. Mezi účastníky se cvičí komunikační 

jasnost, otevřenost a upřímnost. Právě nejasná komunikace, plná tzv. komunikačních 

zlozvyků, je častým zdrojem stresu. Může jít o reakce okolí komunikační zlozvyky jedince 

(naslouchání - čtení myšlenek, přerušování a skákání do řeči, nereagování na sdělení, 

verbální odmítání; sdělování - nepřímé vyjadřování, přehánění, únik od tématu, nesoulad 

slovního a mimoslovního vyjadřování atp.), které si přímo neuvědomuje a reakci druhé strany 

následně prožívá jako stresující. V rámci tréninku komunikace je možné se těchto zlozvyků 

zbavit osvojením dovednosti vyjádření vlastních pocitů bez agrese, ironie a zlehčování; 

dovednosti požádat druhého o laskavost bez pocitů viny; dovednosti přímého a otevřeného 

sdělování atp. Jako základní techniky nácviku se užívají: 

Volná informace - technika, která učí rozpoznávat, co je pro komunikačního partnera 

důležité a současně nabízet "volné", tzn. nevyžádané a dobrovolné informace o sobě. Učí 

hovořit o sobě samém bez přehnané ostýchavosti a usnadňuje tak průběh rozhovoru. V rámci 

dialogických forem jsou rozvíjeny dovednosti naslouchání druhému, pozorování a 

diagnostikování vlastních pocitů, kooperativního řešení problémů. Dialog a sdělování 

prožitků by měly být beze sporu nedílnou součástí školní praxe. 

Sebeotevření - technika, která usnadňuje sociální komunikaci na základě redukce 

manipulace, prostřednictvím sdělování kladných i záporných aspektů osobnosti. Oproti volné 

informaci je zde patrná větší citová angažovanost. 

Na půdě školy mohou tyto techniky najít uplatnění např. při sdělování pozitivních 

pocitů, pochval a kladného hodnocení. Umění rozhovoru je ve školním prostředí velmi 

důležité, ne-li stěžejní, neboť interakce mezi jednotlivými subjekty se odehrává převážně 

prostřednictvím dialogu. Učitel předává žákům informace, zprostředkovává určité náhledy na 
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vědění a život, velmi často formou monologu, ale právě dialog je forma komunikace, ve které 

lze dát najevo své osobnostní nastavení, svou případnou asertivitu. Učitel by měl umět 

vstoupit do kontaktu se žákem, zahájit dialog, vhodně se dotazovat a zejména naslouchat. 

Komunikaci je třeba navázat, udržet, ale následně také ukončit, právě fáze ukončení dělá 

mnohým lidem problémy, trápí je zejména představa nevhodného načasování, dotčení druhé 

strany atp. V takových situacích je vždy dobré namísto nejasných signálů vysílat jasnou a 

jednoznačnou informaci, týkající se našich aktuálních prožitků. 

2. Prosazování oprávněného požadavku a proces odmítnutí 

Existují situace, kdy máme pocit, že jsme v právu a měli bychom být vyslyšeni. Učitelé 

apelují se svými nejrůznějšími požadavky na žáky, kteří jim však často nevěnují příliš 

pozornosti. Učitelé následně reagují buď agresivně, prostřednictvím výhrůžek, nebo naopak 

pasivně, kdy raději žákovi prohře šky vůbec nekomentují. Odmítnout něčí požadavek také 

nebývá jednoduché, trápí nás výčitky svědomí, bojíme se nejrůznějších reakcÍ. K prosazení 

oprávněného a odmítnutí neoprávněného požadavku mohou pomoci následující techniky: 

asertivní "NE", "pokažená gramofonová deska" a "přijatelný kompromis". 

Asertivní NE - je technikou, která učí jasně, klidně, ale na druhou stranu rozhodně, 

odpovídat "ne" na nepřijatelné požadavky bez pocitů viny. Většina lidí má s odpovědí "ne" 

problémy a často se stahuje do pasivity nebo opačného protipólu. K vypěstování této 

dovednosti, je potřeba postupného cvičenÍ. Cílem je naučit se odpovídat prostým "ne", bez 

zbytečného vysvětlování a omluv. Je přínosné všímat si vlastních pocitů a jejich změn při 

odmítnutí a dobře rozmýšlet odpověď před tím, než definitivně odmítneme partnerův 

požadavek. 

Pokažená gramofonová deska - s pomocí této techniky se učíme stále dokola 

opakovat požadavek či odmítnutí bez pocitu rozrušení, úzkosti a nejistoty. Učí vytrvalému 

prosazování rozhodnutí bez zbytečné zlosti. Umožňuje ignorovat manipulativní léčky a 

vytrvale a klidně trvat na svém. 
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Přijatelný kompromis - lze použít v případě, že je potřeba nalézt určité "třetí" řešení, 

které nebude na úkor náš ani druhé strany. Nasloucháme protějšku a spolu s opakovaným 

zdůrazňováním vlastních požadavků se snažíme uznat argumenty partnera. Přijatelný 

kompromis je založen na oboustranné dohodě, nikoliv na upuštění od vlastních názorů za 

účelem dosažení klidu. Přijatelný kompromis je vhodnou technikou v rámci kontaktu 

s autoritami, ve škole tedy zejména ve vztahu žák - učitel. 

3. Postupy vyrovnávání se s kritikou 

V dnešní škole je na učitele a ostatní pedagogické pracovníky pohlíženo velmi kriticky, 

ze strany dětí, jejich rodičů i široké veřejnosti. Kritika je velkým zdrojem manipulace a 

konfliktů, proto je dobré naučit se: 

1. sdělit kritiku druhému, 

2. přijmout vlastní kritiku od druhého člověka, 

3. umět vhodně na kritiku reagovat. 

K nácviku těchto dovedností se používají zejména následující techniky: 

• "otevřené dveře", 

• "souhlas s oprávněnou kritikou", 

• "dotazování na nedostatky", 

• "přijatelný kompromis". 

Základem je umění rozlišit, o jaký typ kritiky vlastně jde. Rozlišujeme kritiku: 

oprávněnou (kritik má pravdu a vhodně kritiku sděluje); pravdivou, ale nevhodně podanou; 

záměrně nepravdivou (cílem je ponížení). Na každý typ kritiky existuje specifický způsob 

asertivního chování; společným základem je však pozorné naslouchání obsahu sdělení a 

konkrétní a specifická reakce. Co se týká asertivního přijímání kritiky, je potřeba se naučit 

dodržovat několik zásad: 

a) klidně a pozorně poslouchat kritické výroky partnera, jejich obsah, 

b) rozlišovat mezi pravdou o naší chybě a mezi partnerovým dodatkovým hodnocením 

našeho chování (pravdu akceptujeme, hodnocení ignorujeme), 
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c) snažit se zachovat během poslouchání klid, 

d) nenechat se vyprovokovat k hádce, cílenými otázkami se snažit vést partnera 

k objasnění jeho stanoviska. 

Kritiku je potřeba umět nejen přijímat, ale také sdělovat, 1 pro podávání kritiky existují 

zásady: 

a) umět převzít zodpovědnost za rozhodnutí kritizovat, 

b) kritizovat konkrétně, 

c) kritizovat vhodným způsobem, který přesně specifikuje to, co nám na partnerovi 

nevyhovuje, 

d) mluvit stručně a k danému problému. 

Jak tedy zvládat kritiku? "Otevřené dveře" a "souhlas s oprávněnou kritikou" vedou 

k uklidnění kritika, zatímco "dotazování na negativa" vede k možnosti otevřeného rozhovoru 

a "přijatelný kompromis" k řešení rozporu či neshod za podmínky akceptace z obou stran. 

Otevřené dveře - učí akceptaci oprávněných argumentů partnera a umožňuje s klidem 

reagovat na kritiku (Máš pravdu ... , Mohlo by to tak být ... atp.). Jde o selektivní ignorování 

všeho, co nepatří do konstruktivní kritiky. Partner se chystá vylomit dveře, ale ty jsou 

dokořán otevřené. 

Negativní aserce - učí posuzovat vlastní chování bez obrany, umožňuje souhlasit 

s oprávněnou kritikou našich skutečných nedostatků, učí nás je přijímat a převzít za ně plnou 

zodpovědnost. 

Negativní dotazování - slouží k podpoře otevřené komunikace. Nemusíme se hned 

obhajovat nebo kritiku popírat, v rámci snah o objasnění situace, můžeme žádat další 

informace, které lze následně využít bud' k podpoře konstruktivní kritiky, nebo k odhalení a 

potlačení manipulativní kritiky. 

4. Vyjádření komplimentu a zvládání hněvu 

Mnohdy si všímáme a hodnotíme kvality člověka, kterých si on sám ani není vědom, a 

proto může reagovat s rozpaky. Je dobré umět vyjádřit kompliment citlivě a při sdělování 
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komplimentu využívat techniky "volné informace" a "sebeotevření", udržovat oční kontakt, 

dodržovat zásadu upřímnosti a přesně formulovat. Mnoho lidí má problém s adekvátní reakcí 

na kompliment, neví, co říct, stydí se. Jak tedy reagovat na kompliment? 

• stručným "děkuji" s tím, že neuvažujeme o pravdivosti komplimentu, 

• pokud chceme, můžeme přidat informaci o pocitech, které v nás kompliment vyvolal, 

• udržujeme přímý oční kontakt, 

• pokud máme pocit, že je námi manipulováno, vyžadujeme doplňkové informace, 

• reagujeme v klidu a pohodě, nedáváme najevo zbytečné rozrušení (klopení zraku, 

nervózní pohyby rukou ... ). 

Upřímně pochválit druhého člověka by měl umět každý. Právě škola může být místem, 

které půjde v tomto směru příkladem. 

Člověk nevyjadřuje vždy jen pozitivní pocity, mnohdy potřebuje vyjádřit pocity zcela 

opačné - hněv a zlost. K překonání neposlouží zlobná reakce, ale dostatek taktu a snaha 

poznat stanovisko druhého. Otevřeně se pocity zlosti v naší společnosti příliš neventilují, lidé 

svoje pocity spíše potlačují. Z takového způsobu "vyrovnávání" se s negativními emocemi 

následně vznikají deprese, opakované konflikty, exploze při kumulaci hněvu, 

psychosomatické potíže atd. Je proto dobré naučit se: 

• co nejpřesněji partnerovi formulovat příčinu našeho hněvu, 

• druhému přesně označit chování, které je příčinou těchto emocí. 

Platnou technikou zvládání hněvu je "selektivní ignorování", v rámci kterého záměrně 

nereagujeme a vytěsňujeme nepravdivé a v afektu sdělované informace. 
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Příloha 3: Přehled základních typů jednání 

(Zdroj: Vališová, A. Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, 

rodiči a učiteli. 3., uprav. vyd. Praha: H&H, 1998, s. 22 - 25.) 

Pasivita Asertivita Agresivita 

(slabost, závislost, ústupnost, (sebejistota, respektování (útočné jednání, manipulace, 

neprosazování se ... ) druhého, zdravé ponižování druhých, 

" Ustoupím, myslím si ale své prosazování...) zesměšňování, ironie, 

a uvnitř sebe cítím křivdu. "Dokážu říct druhým lidem sarkasmus ... ) 

Jsem snadným terčem co cítím, naslouchat a "Za všech okolností dosáhnu 

manipulace a ztrácím přijímat informace svého, umím ovládat druhé, 

sebevědomí. " s nadhledem. " časem ovšem zjistím, že se 

mnou nikdo nechce jednat. " 

Typické znaky: Typické znaky: Typické znaky: 

- neschopnost: - jasné vyjadřování - hrubý projev, 

• odmítnout požadavek 

druhého, 

• přiměřeného 

uplatnění, 

• stát si za svým 

názorem, 

• využít nové možnosti, 

• vyj ádřit své skutečné 

pocity, 

časté omlouvání, "měl 

bych" ... , 

nerozhodnost, 

vlastního názoru 

(vědomí 

zodpovědnosti a 

následků), 

- stání si za svým 

názorem (bez 

manipulace 

s okolím), 

vědomí si a obrana 

vlastních práv, 

umění říci NE 

(klidné, uvolněné 

jednání), 

konstruktivní kritika, 
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zesměšňování 

druhých, 

- sebeprosazování na 

úkor ostatních, 

- manipulace a 

ovládání, 

- projevy nepřátelství, 

- agresivní postoje, 



Příloha 4: Příklady her na rozvíjení dílčích asertivních dovedností 

(Zdroj: Vališová, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha: ISV, 2002, s. 252 - 268.) 

(Zdroj: Šípek, J. Asertivní jednání. In Komárková, 1., Slaměník, I, výrost, J. (ed.) Aplikovaná 

sociální psychologie III: sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada, 2001, s. 88 - 93.) 

1. Příklady her na rozehřátí, uvolnění, skupinovou dynamiku 

Na začátek výcviku je vhodné zařadit níže uvedené seznamovací hry, které navozují 

atmosféru uvolnění a spolupráce. 

HÁZENÍ FANTAZIJNÍMI PŘEDMĚTY 

Zaměření hry: Seznámení, spontaneita. 

Všichni si stoupnou do kruhu a opakují jména přítomných, včetně jména svého. Následuje 

házení fantazijními předměty, házející řekne jméno osoby, které předmět "hází" a pak 

předvedou hození věci tak, aby hod odpovídal charakteru a váze "házené" věci. Oslovená 

osoba věc, opět adekvátně situaci, "chytá". Celá akce se postupně zrychluje a tím se stává 

spontánněj šL 

ŠKÁLOVÁNÍ PŘÁTELSKÉHO PODÁNÍ RUKY (možno využít 

elementárních asertivních dovedností komunikace) 

Zaměření hry: Rozehřátí, skupinová dynamika. 

Počet osob: celá skupina 

Časový rozsah: 10 - 15 minut 

při nácviku 

Popis hry: Účastníci se rozdělí na dvě skupiny a stoupnou si vedle sebe do řady. V zástupu 

procházejí a podávají si ruce. Každému z nich je podána ruka různými způsoby: apaticky, 

mírně přátelsky, srdečně přátelsky atp. Může následovat fáze, kdy se účastnící podle způsobu 

podání ruky poznávají. V tom případě jsou rozděleni na dvě skupiny, členové první skupiny 

stojí v řadě a mají zavřené oči. Z druhé skupiny jsou vybráni tři členové, kteří kolem nich 

procházejí a každému podají ruku. Úkolem je poznat ty, kteří ruku podávali. 
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2. Příklady her k nácviku dílčích asertivních dovedností 

HRANA POPIS 

Zaměření hry: Rozvoj pozorovacích schopností a vnímání. 

Počet osob: 10 - 20 

Časový rozsah: 10 minut 

Popis hry: Členové skupiny se mezi sebou chvíli baví nebo hrají krátkou hru. Neznají zadání 

úkolu. Pak si sednou tak, aby na sebe vzájemně neviděli a každý napíše popis alespoň 

jednoho z ostatních. 

Na co se zaměřit: Kdo popisuje koho? Proč jsou někteří vybíráni častěji a jiní vůbec? Co a 

jakým způsobem je popisováno, hodnoceno? 

URAŽENÝ KRÁL (asertivní sdělování pocitů, přijímání a sdělování kritiky) 

Zaměření hry: Otevřené vyjádření hodnocení druhého člověka. 

Pomůcky: papíry, psací potřeby 

Počet osob: celá skupina 

Časový rozsah: 30 - 45 minut 

Popis hry: Král a jeho ministr jsou určeni losem. Král sedí na trůně, ministr vedle něho a 

ostatní sedí kolem v určité vzdálenosti. Jsou se svým králem nespokojeni. Ministr jde k nim a 

zjišťuje, co se jim na králi nelíbL Jednomu se nelíbí králův vzhled, jiný má námitky, jak král 

vládne. Ministr se vrací ke králi, jednotlivé stížnosti mu přednese (neuvádí, kdo jakou stížnost 

podal) a zeptá se, které obvinění ho nejvíce rozhněvalo. Král smí 3x hádat, kdo toto obvinění 

vznesl. Když neuhodne, sbírá ministr nové stížnosti a král musí hádat dál. 

Na co se zaměřit: Co je králi vytýkáno, může vytýkané změnit? 

o JEDNU ŽIDLI MÉNĚ (k dovednostem prosadit požadavek, asertivní zvládnutí hněvu) 

Zaměření hry: Uvolnění, prosazení se, agresivita. 

Pomůcky: židle 

Počet osob: celá skupina 

Časový rozsah: Dokud má hra spád a je pro všechny zajímavá. 

Popis hry: Ze židlí se utvoří kruh tak, aby v něm bylo o jednu židli méně, než je účastníků. 

Všichni se pohybují v kruhu a na tlesknutí vedoucího rychle obsazují židle. Kdo nestihl 

obsadit židli, tleská. 

Na co se zaměřit: Kdo se jak prosazuje. Kdo se snaží vydržet nejdéle, kdo se vzdává. 
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POVÍDKA NA JEDNO PÍSMENO (podávání komplimentů, vyrovnávání se s kritikou) 

Zaměření hry: Kooperace v malých skupinách s jasně vymezeným cílem. 

Pomůcky: papíry, psací potřeby, kartičky s písmeny 

Počet osob: celá skupina rozdělená do menších podskupin 

Časový rozsah: 20 minut 

Popis hry: Skupina se rozdělí na menší podskupiny (např. rozpočítáváním). Do těch se rozdají 

lístečky s jedním písmenem a skupina má vymyslet a napsat příběh pouze s pomocí slov 

začínajících na určené písmeno. Vytvořené příběhy jsou prezentovány před celou skupinou. 

Hodnotí se spolupráce, tvořivost i konečný výsledek. 

Na co se zaměřit: Kdo má jaké nápady a jak jsou vyjadřovány? Jde o účel sebeprosazování, 

sebeprezentace či přispění k úkolu atd.? 

ALE JÁ ANO (nácvik asertivního" ne (( a odmítnutí požadavku) 

Zaměření hry: Vyjadřování záporných pocitů 

Pomůcky: míček 

Počet osob: celá skupina 

Časový rozsah: 20 minut 

Popis hry: Skupina sedí v kruhu. Jeden z účastníků zahájí hru tím, že pronese negativní 

tvrzení a hodí míček, který drží, dalšímu. Ten má za úkol míček chytit a odpovědět: "Ale já 

ano." Sám pak také pronese o sobě negativní tvrzení. 

Na co se zaměřit: Jsou v příkladech uváděna "negativa", která může člověk změnit, jde o 

vážné věci či banality? Je možné poznat, kdy by odpovídající řekl raději "ne"? Potřeba 

kontroly nezvládnuté agrese. 
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Příloha 5: Návrh "Programu výcviku asertivních dovedností pro učitele" 

(Zdroj: Vališová, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha: ISV, 2002, s. 276 - 277.) 

Kurz je určen pro učitele různých typů a stupňů škol i pro ostatní pedagogické 

pracovníky. Rozsah kurzu je přibližně 30 výukových hodin, v rámci nichž by se měli 

účastníci seznámit se základy asertivity, jejími teoretickými východisky i praktickou aplikací 

v sociálních kontextech pedagogické praxe. 

Rámcový program kurzu je následující: 

1. Informace o náplni kurzu, diskuze o možném efektu. Jsou učitelé asertivní? 

2. Stručné zamyšlení nad filosofickými, psychologickými a pedagogickými východisky 

asertivity. 

3. Asertivita v pedagogických podmínkách - ano či ne? V čem nám může asertivita 

pomáhat a v čem komplikovat život. 

4. Z čeho vznikla asertivní práva33 
- která to jsou? Existuje i druhá stránka asertivních 

práv? 

5. Elementární asertivní dovednosti pedagogické komunikace ajejich výcvik. 

6. Cvičení odmítnutí - prosazování požadavku. Jak vycházet s autoritou? 

7. Postupy vyrovnávání se s kritikou v pedagogickém působení. Jak kritizovat a jak 

kritiku přijímat. 

33 Asertivita bývá zmiňována jako model jednání, které může aspoň částečně zabránit manipulaci s jedincem. 
Jako reakce na "manipulativní - výchovné pověry" - snahy o naprostou dokonalost, které si jedinec osvojuje 
v průběhu života díky výchově - bylo zformulováno základní desatero "asertivních práv" (ve výčtu uvádíme 
podle Medzihorského (1991, cit. Vališová, 2002) ještě jedno asertivní právo navíc). Tato "práva" mají jedince 
podpořit ve zdravě-asertivním názoru, že nikdo jiný než on sám nemůže hodnotit lépe to, co opravdu chce, dělá a 
oč usiluje. Výčet jednotlivých "asertivních práv" uvádíme v Příloze 6. 
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Příloha 6: Seznam asertivních práva jejich stručná charakteristika 

(Zdroj: Vališová, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha: ISV, 2002, s. 175 -181.) 

1. Mám právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být si za ně a 

jejich důsledky sám zodpovědný. 

Uvědomění si skutečnosti, že nelze manipulovat našimi emocemi či chováním aniž 

bychom to sami připustili. 

2. Mám právo nenabízet žádné výmluvy, vysvětlení ani omluvy svého chování. 

Podstatou tohoto práva je to, že nejsme povinni používat sebeponižující omluvy či 

nadbytečné vysvětlování svého chování a názorů. Neznamená ovšem bezohledné 

chování, v rámci kterého se neomluvíme např. za to, že jsme do někoho, i když 

nechtěně, strčili. 

3. Mám právo posoudit, zda a na kolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých 

lidí. 

Jde o zbavení se přehnané závislosti na hodnocení druhými lidmi, pocitů viny, pokud 

se rozhodneme jinak, než očekává okolí a neovladatelných tendencí řešit záležitosti 

druhých. 

4. Mám právo změnit svůj názor. 

Nejde o neuvážené a ukvapené změny názorů uskutečněné tzv. ze dne na den, 

z minuty na minutu, ale o právo vyjádřit nový názor na věc, lišící se od původního 

(např. změna názoru na řešení určité věci atp.). 

5. Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný. 

Prostřednictvím tohoto práva se zamýšlíme nad tím, jak zvládat vlastní chyby bez 

přehnaných emocí a zbytečně se neomlouvat. Důraz je kladen rovněž na snahu o 

napravení chyby. 

6. Mám právo říci: "Já nevím. " 

Nebát se odpovědět prostým: "Já nevím." 

7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí. 

Vychází z předpokladu, že se člověk nikdy nemůže zavděčit všem lidem. Někdy nám 

činí potíže odmítnout návrh druhého člověka, se kterým se neztotožňujeme, ale máme 

pocit, že odmítnutí by nebylo slušné. 
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8. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. 

Dělat logické věci znamená dělat věci, kterým naprosto rozumíme, ovšem existují 

problémy a situace, které se na základě logiky řešit nedají. 

9. Mám právo říct: "Já ti nerozumím. " 

Někdy se nevyznáme ve sdělení druhého jedince, který reaguje určitým, pro nás 

nepochopitelným, způsobem. Předpokladem úspěšné komunikace je její jasnost, 

čitelnost a srozumitelnost. 

10. Mám právo říct: " Vidím to jinak. " 

Člověk má právo nedbat na to, aby byl vždy dokonalý a každému se tak jevil. 

11. Mám právo sám rozhodnout, zda budu jednat asertivně nebo ne. 

Osvojení asertivních dovedností ještě neznamená jejich využívání v každé situaci. 

Jedinec musí uvážit vhodnost svého chování a rozhodnout se na základě dané situace. 
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Příloha 7: Příklady sociálně psychologických technik zvládání 

zátěžových situací 

(Zdroj: Junková, V. Zvládání zátěžových situací ve skupině. In Komárková, 1., Slaměník, I, 

Výrost, J. (ed.) Aplikovaná sociální psychologie III: sociálně psychologický výcvik. Praha: 

Grada, 2001, s. 98 - 100.) 

Název techniky: MAPY STRESU 

Zaměření techniky: Mapování stresových situací. Učí porozumět vlastnímu stresu a jeho 

zdrojům a dostávat tento stres pod kontrolu. 

Pomůcky: min. 2 papíry formátu A4, tužka 

Počet osob: skupina max. 30 osob 

Popis techniky: Úkolem je rozdělit papír formátu A4 na dvě poloviny, kde do levé poloviny 

papíru účastníci napíší alespoň tři náročné vnitřní a vnější situace, které jim přinášejí stres. Na 

pravou polovinu papíru (odpovídající textu vlevo) napíší, jak se v nich obvykle chovají a jak 

na ně reagují psychicky a fyzicky. Analogicky na druhý papír formátu A4 napíší do levé 

poloviny možnosti a varianty řešení uvedených situací a do pravé poloviny bariéry (v nich i 

v okolí), které jim v jejich realizaci brání. 

Na co se zaměřit: Různost reakcí jednotlivých účastníků, různé možnosti řešení problému, 

kontext situace i individuální odlišnosti, eventuelně stereotypy v reagování ve stresových 

situacích. 

Název techniky: KOLÁČ 

Zaměření techniky: Analýza vybraných stresových situací a způsobů reakce na ně. Cílem je 

zlepšení poznání sebe sama v situaci stresu, porozumění vlastním prožitkům a osvojení si 

vhodnějších způsobů zvládání zátěže. 

Pomůcky: pro každého účastníka papír formátu A4 s namalovaným kruhem (popř. si jej 

účastnící namalují sami), tužky 

Počet osob: skupina max. 30 osob (optimální počet je 12 osob), práce ve dvojicích 

Časový rozsah: 90 minut (při maximálním počtu 30 osob) 

Popis techniky: Do namalovaného kruhu mají účastníci zanést výsečemi jejich typické 

způsoby prožívání stresujících situací, jak se odrážejí v jejich náladě, emocích (např. vztek, 

mlčení, pláč aj.). 

106 



Po nakreslení "koláčů" vyzve trenér účastníky k rozdělení do dvojic, ve kterých si vzájemně 

koláče přiblíží, následuje prezentace koláče druhého partnera pro skupinu. 

Název techniky: BRAINSTORMING VE SKUPINĚ NA STRESOVÉ FAKTORY 

Zaměření techniky: Umožňuje účastníkům konfrontovat jejich zkušenosti a prožitky zátěže se 

zkušenostmi a prožitky ostatních členů skupiny. Cílem je rozšíření rejstříku způsobů 

vyrovnávání se se stresem. 

Pomůcky: papír, tužky, flip chart (popř. tabule) 

Popis techniky: Vedoucí skupiny vyzve účastníky k tomu, aby zapsali co nejvíce způsobů, 

jakými se ve svém pracovním životě vyrovnávají se stresem. Na flip chart následně napíše 

varianty, které mu účastníci sdělí. Následuje diskuze k efektivnosti či neefektivnosti strategií. 

Ukázka produktivních strategií zvládání stresu: 

• zvládat svou práci (odborně i lidsky), 

• umět zacházet s informacemi (přijímat, třídit, odmítat), 

• být sám sebou a s druhými v míru, 

• mít sebe a druhé zdravě rád, 

• umět se vcítit do druhých, 

• umět se svěřit druhým a mít k blízkým lidem důvěru, 

• mít v (co ), (koho) věřit, 

• uvědomit si priority, 

• správná životospráva, spánek, relaxace, strava, sport, humor atd. 
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Příloha 8: Dotazník použitý v rámci empirické sondy 

Vážené pedagožky, vážení pedagogové, 

ve své diplomové práci se zabývám problematikou asertivity ve spojitosti se zvládáním 
stresu v učitelském povolání. Dovoluji si vás tímto oslovit jakožto odborníky s praxí ve 
vyučování. Zajímají mě vaše názory na úlohu asertivity ve vašem povolání, pomáhá-li vám 
osobně v pedagogické činnosti a zda ji v rámci svého pedagogického působení vnímáte jako 
prostředek možného zvládání stresu. Dále by mě zajímal váš pohled na náročnost učitelského 
povolání, zejména co se týká míry stresu a jeho zvládání. Vyplněním tohoto dotazníku mi 
poskytnete cenný materiál pro rozbor sledovaného tématu. 

Předem vám touto cestou děkuji za čas věnovaný odpovědím a přeji mnoho úspěchů ve 
vaší pedagogické činnosti. 

Petra Marková, studentka pedagogiky na FF UK 

Pohlavi" Muž / Žena 

Délka pedagogické praxe: 

1. stupeň ZŠ /2. stupeň ZŠ 

1. S asertivitou jsem měIla možnost se setkat a blíže seznámit: 
(Zaškrtněte, prosím, všechny varianty s kterými se ztotožňujete) 

a) v rámci studia na SŠNOŠNŠ 
b) prostřednictvím kurzu (napište prosím jakého) 

c) při samostudiu 
d) jiným způsobem (prosím napište) 

e) s asertivitou jsem se nesetkal/a 

2. Asertivita je z mého pohledu ... 
(Doplňte svými slovy krátkou charakteristiku asertivity) 
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3. Pomáhá vám asertivita ve vaší pedagogické praxi? ANO - NE 
(Pokud ANO, napište prosím krátce v jakých oblastech) 

4. Jak byste posoudiVa úroveň vašich dovedností v následujících oblastech: 
(Na škále od 1 do 5 označte příslušnou úroveň) 

Škála 
1 - výborná úroveň dovednosti 
2 - velmi dobrá úroveň dovednosti 
3 - dostatečná úroveň dovednosti (někdy se mi ji daří uplatňovat, jindy ne) 
4 - nevyhovující úroveň dovednosti 
5 - dovednost zcela chybí 

Daří se mi otevřeně a upřímně sdělovat žákům vlastní pocity, postoje a názory. 

(1 2 3 4 5) 

V opodstatněných situaCÍch dokáži vyjádřit vůči žákům, rodičům či vedení školy 
svou kritiku. 

(1 2 3 4 5) 

Klidným způsobem vyjadřuji svůj nesouhlas s nadřízeným, kolegou či rodičem. 

(1 2 3 4 5) 

Dodržuji předem daná pravidla a totéž vyžaduji i od žáků. 

(1 2 3 4 5) 

Daří se mi pnrozená komunikace s kolegy, rodiči či nadřízenými, nedělá mi 
problém jim sdělit vlastní pocity, postoje a názory. 

(1 2 3 4 5) 

Nepřiměřené požadavky okolí bez pocitu viny odmítám. 

(1 2 3 4 5) 

Ve vyhrocených situaCÍch jsem schopen/schopna zůstat v rovnováze a jasně 
prezentovat svá stanoviska. 

(1 2 3 4 5) 
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Vyslechnu kritické názory okolí na svou osobu bez pocitů méněcennosti. 

(1 2 3 4 5) 

5. Vnímáte asertivitu jako možnou pomoc ve stresových situacích ve škole? 
(Na škále od 1 do 5 prosím označte, nakolik vnímáte asertivitu jako pomoc při 

zvládání stresových situací ve školním prostředí) 

Škála: 1- asertivitu vnímámjako velkou pomoc ............... 5 - asertivitu nevnímám 

vůbec jako pomoc při zvládání stresových situací ve škole 

1 2 3 4 5 

Podotázka: V jakých stresových situacích v rámci své pedagogické praxe 

uplatňujete asertivitu? 

6. V následující tabulce prosím přiřaďte čísla 1 - 8. Čísly 1 a 2 označte dva největší 
stresory a čísly 6 a 7 dva nejmenší Ostatní čísla pak přiřaďte dle svého uvážení. 

neuspokojená 
pracovní pracovní potřeba 

žáci rodiče vedení kolegové prostředí přetížení seberealizace 
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7. Zaškrtněte u každé položky do jaké míry se vás jednotlivé výpovědi týkají. 

vždy často 

5 4 

1. Obtížně se soustředím 5 4 

2. Nedokáži se radovat ze své práce 5 4 

3. Připadám si fyzicky "vyždímaný/á" 5 4 

4. Nemám chuť pomáhat problémovým žákům 5 4 

5. Pochybuji o svých profesionálních schopnostech 5 4 

6. Jsem sklíčený/á 5 4 

7. Jsem náchylný/á k nemocem 5 4 

8. Pokudje to možné vyhýbám 
se odborným rozhovorům s kolegy 5 4 

9. Vyjadřuji se posměšně 
o příbuzných žáka i o žácích 5 4 

10. V konfliktních situacích 
na pracovišti se cítím bezmocný/á 5 4 

11. Mám problémy se srdcem, dýcháním, trávením, apod. 5 4 

12. Frustrace ze zaměstnání 
narušuje moje soukromé vztahy 5 4 

13. Můj odborný růst a zájem o obor zaostává 5 4 

14. Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní 5 4 

15. Jsem napjatý/á 5 4 

16. Svou práci omezuji najejí mechanické provádění 5 4 

17. Přemýšlím o odchodu z oboru 5 4 

18. Trpím nedostatkem uznání a ocenění 5 4 

19. Trápí mě poruchy spánku 5 4 

20. Vyhýbám se účasti na dalším vzdělávání 5 4 

21. Hrozí mi nebezpečí, že ztratím přehled o dění v oboru 5 4 

22. Cítím se ustrašený/á 5 4 

23. Trpím bolestmi hlavy 5 4 

24. Pokudje to možné, vyhýbám se rozhovorům se žáky 5 4 

III 

někdy zřídka nikdy 
321 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 



Příloha 9: Vyhodnocení inventáře projevů syndromu vyhoření 

(Zdroj: TOŠNER, J., TOŠNEROV Á, T. Syndrom vyhoření - pracovní sešit pro účastníky 

kurzů. Praha: Hestia, 2002.) Dostupné z WWW: <http//www.hest.cz/rozne/BURNOUTdoc>. 

(Upravená verze) 

Do níže uvedených řádků zapište vždy vedle čísla položky počet bodů, který jste u této 
položky zaškrtli. 

Potom v každé řádce sečtěte výsledky pro každou rovinu dotazníku zvlášť. 

Z dosažených hodnot v každé řádce můžete vyčíst svůj individuální stresový profil. 
Maximální hodnota bodů v jedné rovině je 30, minimální - 1 bod. 

Rozumová rovina: 
položky č. 1.. .... + č. 5 ...... + č. 9 ...... + č. 13 ...... + č. 17 ....... + Č. 21.. .... = .......... bodů 

Emocionální rovina: 
položky Č. 2 ...... + Č. 6 ...... + Č. 10 ...... + Č. 14 ...... + Č. 18 ...... + Č. 22 ...... = .......... bodů 

Tělesná rovina 
položky Č. 3 ...... + Č. 7 ...... + Č. 11.. .... + Č. 15 ...... + Č. 19 ...... + č.23 ...... = ........... bodů 

Sociální rovina 
položky Č. 4 ...... + Č. 8 ...... + Č. 12 ...... + Č. 16 ...... + Č. 20 ...... + Č. 24 ...... = ........... bodů 

Rovina rozumová + emocionální + tělesná + sociální...... Celkem = .......•.•• bodů 

(podrobný popis potíží charakterizujících jednotlivé roviny uvádíme na následující stránce) 

Součtem všech čtyř rovin získáte celkovou míru vaší náchylnosti ke stresu a syndromu 
vyhoření. Maximální hodnota celkového součtuje 120, minimální 24. 

Pamatujte, že se nejedná o hodnotící test ale pouze o orientační zjištění, ve kterých 
složkách osobnosti není u vás vše v pořádku. 

Vysoké hodnoty celkového součtu bodů ještě nemusí svědčit o vašem syndromu 
vyhoření. Spíše mohou být podnětem k dalšímu pátrání po vašem životním stylu, resp. 
po vašich stylech chování a vypořádávání se s problémy. 

Praktické využití výsledků testu: vysoké hodnoty součtu bodů v některé z uvedených 
rovin vám napovídají, které složce své osobnosti se více věnovat. 

Nyní, když si na základě vyhodnocení inventáře dokážete představit jak jsou definovány 
jednotlivé roviny syndromu vyhoření, vám bude srozumitelnější i následující stránka. 
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V jednotlivých rovinách lidské psychiky - rozumové, emocionální, tělesné a sociální, hodnotí 
syndrom vyhoření mezinárodní klasifikace nemocí ... 

Obraz syndromu vyhoření v jednotlivých osobnostních rovinách: 

Psychické příznaky 

Kognitivní rovina (poznávací a rozumová) 

• ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti, 

• nechuť, lhostejnost k práci, 

• negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu, 

• únik do fantazie, 

• potíže se soustředěním, zapomínání. 

Emocionální rovina 

• sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost, 

• pocit nedostatku uznání. 

Tělesné příznaky 

• poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, 

dýchání, zažívání), 

• rychlá unavitelnost, vyčerpanost svalové napětí, vysoký krevní tlak. 

Sociální vztahy 

• ubývaní angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům, 

• omezení kontaktu s klienty a jejich příbuznými, 

• omezení kontaktů s kolegy, 

• přibývání konfliktů v oblasti soukromí, 

• nedostatečná příprava k výkonu práce. 

113 



Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována ke studijním účelům. 

V Praze dne ............................ . cf? . ...................................... . 
Podpis 

Pořadové Jméno čtenáře č. rsre karty Bydliště Datum 
číslo 
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