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s velkým počtem ţáků, příliš velký počet hyperaktivních ţáků nebo ţáků se specifickými 
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I ÚVOD 
 

Zdraví společnosti a ekonomika se rovná dobře fungující vzdělávací systém se rovná aktivní, 

motivovaní a vysoce kompetentní učitelé. 

(OECD, 1992) 

 

Kaţdý z nás byl v roli ţáka a má s učitelskou profesí své vlastní zkušenosti. Některé z nich si 

pamatujeme celý ţivot a vzpomínáme na ně v dobrém či špatném. Učitel ke svým ţákům musí 

přistupovat s ohledem na jejich jedinečnost, pomáhá rozvíjet jejich osobnost, podílí se na 

utváření správných návyků, neustále musí ţáka motivovat a v neposlední řadě mu napomáhá 

získávat vědomosti. Věřím, ţe jsem ve svém základním výčtu povinností učitele opomenula plno 

dalších a neméně důleţitých nároků, které musí splňovat, ale to záměrně. Podle mého názoru ani 

není moţné vypsat všechny činnosti, které se od učitele očekávají. 

Vţdy jsem k této profesi vzhlíţela s úctou a uţ jako malá jsem si uvědomovala, ţe to není jen 

zaměstnání, ale ţe je to něco mnohem více. Atmosféra, která doprovázela učitele, pro mě byla 

magická a ve školních budovách jsem vţdy cítila, ţe to není jen nějaká budova z cihel 

a cementu, ale ţe je plná energie.  

Učitelé jsou v našich ţivotech velice významní a jejich vliv na nás zanechává stopy celý 

ţivot. V poslední době mám ale pocit, ţe veřejnost roli učitele podceňuje a lidé vidí jen věci, 

které chtějí. Neuvědomují si, ţe učitelé mají plno povinností a ţe jejich práce je mimořádně 

namáhavá. Učitelská profese se zařadila mezi jedno z nejnáročnějších povolání, pokud jde          

o zvládání stresu. Navíc učitel či pedagog přebírá stále více zodpovědnosti a střetává se 

s vysokými nároky, poţadavky či nepochopením náročnosti tohoto povolání. 

 Ráda bych ve své bakalářské práci poukázala na tyto problémy a vyzdvihla náročnost tohoto 

povolání. Jak uţ jsem zmínila, učitel je významným prvkem v ţivotě ţáků a je velice důleţité, 

aby on sám byl uznáván a aby na něho působilo co nejméně stresujících faktorů. 

Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen 

význam pojmů souvisejících s pedagogickými pracovníky, v dalších kapitolách jsou objasněny 

pojmy jako stres, se specifickým poukazem na syndrom vyhoření jako častý důsledek 

přetrvávajících zátěţových situací v rámci vymezení faktorů dokladujících psychickou náročnost 

učitelského povolání. Poslední kapitola se zabývá výčtem specifik učitelského povolání, které 

mohou negativně ovlivnit práci a které zvyšují výskyt stresorů. Do této kapitoly je nutné zařadit 

například obecné hodnocení učitelského povolání či finanční ohodnocení učitelů, které je v naší 

zemi nedostatečné, a představuje tudíţ zdroj zátěţe.  
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Cílem praktické části práce je zjistit, jaké jsou aktuální a nejvíce stresující faktory ovlivňující 

náročnost učitelského povolání a ověření dvou hypotéz stanovených na základě poznatků 

z odborné literatury.  
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II TEORETICKÁ ČÁST 
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1 Vymezení pojmů 

 

O učitelské profesi bylo napsáno mnoho odborných publikací, přesto je obtíţné najít přesné 

vymezení tohoto termínu. Kaţdý si pod slovem „učitel“ vybaví mnoho věcí a charakteristik, ale 

jen málo laiků či pedagogů dokáţe tento termín přesně definovat. Protoţe učitelská profese je 

tématem mé bakalářské práce, je důleţité vymezit obsah alespoň základních pojmů. 

 

1.1 Učitel  
 

 Za učitele povaţujeme osobu, která se profesionálně zabývá výchovou a vzděláváním ţáků 

na všech školách a má k tomu kvalifikované vzdělaní. Pedagogický slovník charakterizuje 

učitele takto: „Učitel – jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně 

kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky 

tohoto procesu. K výkonu učitelského povolání je nezbytná pedagogická způsobilost. Tradičně je 

učitel považován za hlavní subjekt vzdělávání, zajišťující ve vyučování předávání poznatků 

žákům“. (Průcha a kol., 2001, str. 261).  

Lidé povaţují učitele za pedagogického pracovníka a nerozlišují mezi těmito dvěma termíny. 

Učitelé do této skupiny sice patří, ale její součástí jsou také jiní pedagogičtí pracovníci. 

Pedagogickými pracovníky jsou podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

ze dne 24. září 2004 ti, kteří „vykonávají vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně 

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na 

vzdělávaného, který uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu; 

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

ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu 

nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který 

vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.“ Zdá se to být sloţitá 

charakteristika, ale kdyţ se zjednoduší, vyplyne nám z toho, ţe do této velké skupiny vedle 

učitele patří také tyto kategorie: pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent 

pedagoga, trenér a v neposlední řadě i vedoucí pedagogický pracovník. 

To znamená, ţe zdaleka nejen učitelé se podílejí na výchově či vzdělávání. Dále se v literatuře 

setkáváme s termínem edukátor, který má ještě širší charakteristiku. Tento termín se pouţívá 

pro profesionála, který realizuje edukační procesy v mimoškolním prostředí (instruktoři, 

školitelé v rekvalifikačních kurzech, trenéři, instruktoři, pedagogové v nápravných zařízeních 

aj.). Tento výraz není v češtině příliš zakotven, ale v odborné angličtině se s ním setkáme velice 
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často. Nejpočetnější skupinou mezi edukátory jsou pedagogičtí pracovníci, kteří jsou zastoupeni 

na školách různých stupňů a druhů. (Průcha, 2002) 

Ve své bakalářské práci se zaměřím pouze na učitele a jejich aktuální problémy. Zákon 

o pedagogických pracovnících je kategorizuje podle stupňů a druhů škol a školských zařízení: 

 

 Učitel mateřské školy 

 Učitel prvního stupně základní školy 

 Učitel druhého stupně základní školy 

 Učitel střední školy 

 Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole 

a na konzervatoři 

 Učitel vyšší odborné školy 

 Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

 Učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Učitel náboženství 

 Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb 

 

Jak vidíme, i tato podskupina je vnitřně velmi diferencována a je velmi důleţité, na kterém 

stupni či druhu školy učitel pracuje. Podle toho se různí i příprava učitele, jeho platové 

ohodnocení, pracovní podmínky či prestiţ. Ve statistické ročence školství z roku 2000/2001 se 

dozvíme, ţe v České republice 40 % učitelů vyučuje na základní škole, 15 % tvoří učitelky 

mateřských škol a další, nemenší skupinu se 14 % nalezneme na středních odborných školách. 

(Průcha, 2002)  

Ve svém výzkumu se zaměřím na nejpočetnější kategorii, a proto se má práce bude týkat 

učitelů základních škol.  

Pro adekvátní objasnění nám však nestačí pouze právní hledisko, a proto je důleţité také 

vymezit učitelskou profesi sociologickými a socioekonomickými aspekty.  

 

 

1.2 Profese  

 
 

V krátkosti je také třeba zmínit, ţe slovo profese zaujímá velice důleţité místo 

v sociologickém výkladu společnosti, neboť podle toho, co děláme, si nás ostatní zařazují do 

různých společenských vrstev.  
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V čele profesí stojí tzv. svobodné profese, jako je například lékař, advokát, duchovní 

a univerzitní profesor. Profese se vyznačuje tím, ţe její profesionálové musejí mít hluboké 

vědění získané dlouhým studiem se silným podílem teorie. Speciální poznatky profesionálních 

pracovníků nejsou běţně dostupné všem lidem a svoji práci vykonávají nejen pro peníze, ale také 

pro uspokojení významných potřeb společnosti. Profese není jen práce, ale je to vyšší poslání ve 

společnosti, které má svoji svobodu či autonomii a řídí se speciálním etickým kodexem. (Štech, 

2008) 

Učitelská profese je sice spojována s určitou kvalifikací, dovedností a je pro ni nutná odborná 

znalost, ale kritérium speciálního kodexu nesplňuje. Proto se učitelství nemůţe zařadit mezi 

profese, ale mezi semi-profese (polo-profese). Dále je učitelství vykonáváno v hierarchických 

organizacích – administrativa se podřizuje autoritě a je v ní zaměstnán velký počet lidí, většinou 

ţen. Pro všechny tyto důvody se učitelství nemůţe zařadit po bok uznávaných profesí. (Štech, 

2008)  

Je zde ale i velký rozdíl mezi semi-profesí a zaměstnáním, který můţeme charakterizovat pěti 

hlavními znaky:  

1. expertní teoretické a praktické znalosti nezbytné pro řešení důležitých společenských 

otázek a problémů 

2. zájem o větší prospěch společnosti 

3. autonomie v rozhodnutích týkajících se profese 

4. etický kodex, podle kterého se musí příslušníci profese chovat a být zodpovědní 

5. existence „profesní kultury“ projevující se ve fungování profesní organizace 

 (Vašutová, 2007, str. 8) 

 

 

2 Pracovní zátěž učitelů 

 

Učitelské povolání je psychicky náročné a psychický tlak je vyvolán řadou faktorů, které na 

základě konkrétních odpovědí sestavili pánové Míček a Zeman v roce 1992:  

 

 Příliš mnoho povinností a nedostatek času na odpočinek 

 Stresory, které souvisejí s ţáky (velký počet ţáků, špatné postoje ţáků k práci, špatné 

chování ţáků) 

 Stresory, které souvisejí s rodiči ţáků (nezájem některých rodičů o své děti, snaha rodičů 

ovlivňovat učitele) 
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 Nepříznivé vztahy v pedagogických sborech (špatná atmosféra, problém řízení a vedení 

škol) 

 Nepříznivý vliv společnosti na učitelskou profesi (nízké společenské postavení učitelů, 

konzumní společnost, změna hodnot, rozpad rodiny) 

 

Z těchto faktorů je zřejmé, ţe učitelské povolání je vykonáváno pod časovým tlakem a je 

spojené s vysokými nároky. Mnoho povinností má dopad na psychickou stránku člověka a také 

na jeho somatický zdravotní stav. Učitelé se potýkají s únavou, podráţděností, bolestmi hlavy, 

nespavostí, zaţívacími potíţemi, jejich fyzická kondice je omezená a pracovní výkonnost často 

klesá. (Vašutová, 2004, str. 44) 

 

Další zajímavé řazení uvádí Řehulka (1995, str. 16), který psychickou zátěž učitele řadí do 

pěti skupin podle osobnostních oblastí, na které zátěž působí: 

 

1. zátěţ v oblasti percepčních nároků (permanentní kontrola ţáků, vysoké nároky na 

pozornost) 

2. zátěţ v oblasti kognice (nároky na myšlení, vyuţití odborných poznatků, rychlé řešení 

problémů) 

3. zátěţ v oblasti emocionální (kontrola emocí, udrţení emoční atmosféry, osobní vztahy 

k ţákům) 

4. zátěţ v oblasti sociální (vnucená úroveň sociálního tlaku, povinnost sociálního vedení, 

nároky na komunikaci) 

5. zátěţ v oblasti seberegulace (nutnost introspekce, sebehodnocení, sebevýchova, sebepojetí) 

 

V této kapitole jsem několikrát pouţila termín stres a stresor. Bohuţel jsou tyto termíny 

s učitelstvím velice často spojovány, a proto se o nich v následující kapitole podrobněji rozepíšu. 

 

 

2. 1 Stres  

 

2.1.1 Obecné poznatky o stresu 

Stres je součástí ţivota kaţdého z nás a mnohdy si to ani neuvědomujeme. Vyskytuje-li se 

v malé míře, můţe být prospěšný, a naopak dlouhodobý stres můţe mít na náš ţivot mnoho 
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negativních dopadů. Pedagogická profese je psychicky velice náročná a můţe téţ negativně 

působit na zdravotní stav. 

Definovat stres je velice náročné, protoţe se jedná o subjektivní pocit doprovázený různými 

příznaky, které se u kaţdého jedince liší. Proto i definice jsou v kaţdé literatuře odlišné; 

Křivohlavý (1994, str. 10) shrnul některé definice stresu: 

 

 „Stres je výsledkem interakce (vzájemné činnosti) mezi určitou silou působení na člověka 

a schopností organismu odolat tomuto tlaku.“ (H. Selye) 

 „Stres je extrémní a neobvyklá situace, jejíţ hrozba vyvolává významnou změnu 

chování.“ (R. G. Miller) 

 „Stres vyjadřuje situaci člověka v napětí (tenzi) při řešení problému, kdyţ se do cesty 

řešení tomuto problému postaví nepřátelská překáţka.“ (A. Howard a R. A. Sčoty) 

 „Stresem označujeme extrémně vyostřenou situaci, kdy je osobnost váţně ohroţena 

dlouhodobou frustrací.“ (M. H. Appley) 

 „Stres je takový stav organismu, kdy nadměrné mnoţství energie je vyuţíváno na řešení 

problémů. Tolik energie by nemuselo být pouţito, kdyby se tyto problémy daly řešit 

normálně.“ (A. Antonovsky) 

 „Stresem označujeme takovou změnu organismu, která v určitém stavu ohroţení můţe 

vyvolat vysoký stupeň napětí, rozvrátit zaběhaná schémata kaţdodenního způsobu 

jednání, která oslabuje mentální výkonnost a vyvolává subjektivně nepříjemné stavy 

afektivního vyčerpání.“ (I. L. Janis) 

 

Podobných definicí najdeme ještě celou řadu a Křivohlavý shrnuje: „Stresem se obvykle 

rozumí vnitřní stav člověka, který je buď přímo něčím ohroţován, nebo takové ohroţení 

očekává, a přitom se domnívá, ţe jeho obrana proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná.“  

Od pojmu stres odvozujeme pojem stresor, coţ je faktor, který proces stresu vyvolává nebo 

vytváří. (Míček, Zeman, 1992) 

Od stresoru dále rozlišujeme distres, coţ je emočně negativní stres, a eustres, který je 

emočně pozitivní. Eustres je příjemná reakce, která neovlivňuje organismus do té míry jako 

emočně negativní stres. (Křivohlavý, 1994) 

 Typy stresu také můţeme určit podle délky působení na jedince. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme čtyři typy: 1. akutní stres jako krátkodobou záleţitost, 2. chronický stres neboli 

dlouhodobý stres, který vzniká působením stresorů po určitou dobu, 3. posttraumatický stres, 

který je projevem zpoţděné reakce na situaci katastrofického záţitku, a 4. anticipační stres, jenţ 

se vztahuje k situaci, která jedince teprve čeká. (Křivohlavý, 1994)  
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Učitelů se nejvíce týká stres chronický a ve zvláštních případech i anticipační. I těmto 

stresorům se budu věnovat a budou předmětem mého výzkumu.  

2.1.2 Zdroje stresu v povolání učitele 

Stres doprovází učitele nejen ve škole, ale i v osobním ţivotě. Podle výzkumů proţívá učitel 

stres často, a to sniţuje kvalitu jeho výkonu a způsobuje pokles uspokojení a motivace. Stres je 

druhem psychofyzické reakce na zátěţ. Zvýšená hladina hormonu nadledvinek nutí mozek být 

v pohotovosti, coţ vyvolá produkci adrenalinu a noradrenalinu. Plíce pracují intenzivněji, stoupá 

krevní tlak, vyplavuje se cukr do krve, srdce bije intenzivněji a tělo je připraveno na útěk 

s pocitem agrese, hněvu a strachu. Organismus se vyčerpává a po čase se objevují somatické       

i psychické poruchy. Učitelé jsou tomuto jevu často vystavováni a jejich nervozita a neklid 

nenarušují pouze jejich duševní rovnováhu, ale zanechávají negativní stopy také na psychice 

dětí. (Hennig, Keller, 1996) 

Stres související s tímto povoláním se nazývá učitelský stres. Pro hodnocení konkrétních 

zátěţových podnětů je velice těţké vytvořit přesné bodové škály. Přesto je tato profese 

povaţována za vysoce zátěţovou. Týká se to všech profesí, kde je nutná vysoká míra 

koncentrace, vysoká zodpovědnost za výsledek práce, rychlé reagování na neočekávaný vývoj 

a práce s lidmi. (Urbánek, 2005) 

Nejčastějšími stížnostmi učitelů je nedostatek času, příliš mnoho povinností 

a přepracovanost. Stres je spojen také s ţáky a jejich rodiči – ţáci zlobí a o učení nemají zájem, 

rodiče na ně mají vysoké nároky, nebo jsou naopak nekritičtí.  Neharmonický vztah v pracovním 

kolektivu či konflikt s vedením školy je další příčina stresových situací. Pedagogický pracovník 

nese odpovědnost za výběr učiva, výklad látky, hodnocení, dále se musí zabývat nezbytnou 

administrativou, tvorbou projektů a manaţerskou činností. Musí se účastnit kurzů, školení, 

porad, koná dozory. 

Procházková (2008, str. 145) rozděluje příčiny stresu u učitelské profese na individuální 

(vnitřní) a obecné (institucionální, vnější): 

 

1. Individuální psychické příčiny stresu 

 nereálná očekávání 

 perfekcionismus 

 nedostatek asertivity 

 negativní myšlení 

 souběh ţivotních stresorů v osobním ţivotě 
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2. Fyzické příčiny 

 nedostatek odolnosti vůči zátěţi – fyziologické oslabení 

 nezdravý způsob ţivota – kouření, konzumace alkoholu, nedostatek pohybu, nadváha 

apod.  

 

3. Vnější podmínky 

 vysoká hladina hluku 

 nedostatečné prostory 

 napjaté školní klima 

 vysoký počet ţáků ve třídě 

 časový stres 

 nároky na výkonnost 

 narušená komunikace a spolupráce s kolegy 

 nedostatky v podpoře mezi kolegy a vedením školy 

 nevyhovující finanční ocenění práce 

 problémy v řízení a struktuře organizace 

 sloţení učitelského sboru (věk, feminizace) 

 nedostatky v profesní přípravě – v praktických sociálně-psychologických dovednostech 

 

Stresory lze kategorizovat z různých hledisek. Ve většině z nich se však vţdy na předních 

pozicích objevují ty samé, nejzávaţnější. Tyto stresory, které podle zkušeností učitelů platí i 

v dnešní praxi, ve své práci uvádějí Míček a Zeman (1997) následovně: 

 

 příliš mnoho povinností, nedostatek času  

 příliš mnoho žáků ve třídě – dnešní třída se povětšinou skládá zhruba z třiceti ţáků, avšak 

v souvislosti s integračními postupy mnohdy třetinu ţáků tvoří děti se specifickými 

poruchami učení, ţáci hyperaktivní, ţáci se speciálními potřebami apod. Na základní škole 

běţného typu učitelé postrádají asistenty a není v jejich silách zvládnout individuální 

přístup k těmto ţákům 

 nezájem žáků o učení 

 kázeňské problémy ve škole  

 nezájem některých rodičů o své děti 

 vztahy v kolektivu a k nadřízeným 

 postavení učitele ve společnosti 

 vliv konzumní společnosti  
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Kaţdý stres zanechává na organismu nějakou stopu, kterou si ani nemusíme uvědomovat. 

Učitelé tyto signály přehlíţejí a snaţí se ignorovat, ţe jejich organismus je velice zatěţován. 

Tyto negativní účinky se sčítají a dlouhodobé negativní ovlivnění stresujícími faktory vede 

k vyčerpání a oslabení. 

Učitelská profese není povaţována za náročné povolání, co se týče fyzické zátěţe. Přesto ale 

k fyzické zátěţi dochází. Při výuce se většinou často mluví a chodí, a proto se nejvíce objevuje 

únava nohou a hlasu. Pro učitele je moţné rozdělit zátěţ do fyzické, mentální a emocionální 

oblasti (Míček, Zeman, 1992).  

2.1.3 Proces adaptace 

Při reakci na stresor se tělo snaţí se zátěţí nějak vyrovnat čili adaptovat se. Adaptace je 

proces, při kterém se jedinec přizpůsobuje podmínkám vnějšího světa. Tomuto procesu se říká 

obecný adaptační syndrom a vytváří v organismu tři stádia. První se nazývá poplachová 

reakce, která přichází po náhlém působení silného stresu. Je vytvářena biochemickými změnami 

a příznaky mohou být horečka, bolení hlavy, únava či schvácenost. Druhá fáze je rezistence, 

která přichází při trvalému působení stresu. V této fázi se tělo snaţí adaptovat a fyziologické 

procesy, narušené během první fáze, se vracejí do normálu. Poslední stádium je stav vyčerpání, 

který nastane, kdyţ organismus není schopen rezistence. Nadměrné a dlouhodobé působení 

stresoru tělo tak vyčerpá, ţe se objevují různá onemocnění, eventuálně i smrt. K této fázi dochází 

jen zřídka a je velice důleţité rozpoznat včas první dvě stádia a řešit situaci nápravou. (Míček, 

Zeman, 1992)  

2.1.4 Vliv stresu na mezilidské vztahy učitele  

Tato problematika je výstiţně popsaná autory Míčkem a Zemanem (1997, str. 48–56), kteří 

uvádějí, do jaké míry má vliv stresovanosti učitele na jeho mezilidské vztahy.  

 

1. Nepřirozenost, křečovitost ve vztahu k druhým – Člověk ve stresu se chová nepřirozeně, 

strnule a je křečovitý. Kdyţ si je jistý kladným postojem druhých lidí, jeho chování se 

stává přirozené a zároveň vymizí nepřirozené tenze. 

 

2. Negativní vidění lidí vlivem stresovanosti – Jedinci pod vlivem stresu mají tendenci 

posuzovat lidi kolem sebe negativně. Je důleţité si uvědomovat, ţe i naše hodnocení můţe 
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být ovlivněno stresovaností z našeho soukromého i pracovního ţivota a naše posuzování 

ostatních bude kladnější a objektivnější, pokud stres rozpoznáme a jsme si ho vědomi. 

 

3. Relativizace mezilidských vztahů – Tento bod úzce souvisí s předešlým aspektem. 

Stresovaný jedinec důsledkem svého negativního myšlení záporně posuzuje i svoji vlastní 

rodinu i přátelské vazby. Z toho poté pramení pocit osamělosti. 

 

4. Soutěživost a agresivita – Neţádoucí soutěţivost přichází pod vlivem stresu a jedinec se 

snaţí na úkor svého okolí dosáhnout drobných úspěchů. Do této skupiny můţeme zahrnout 

i záměrné vyhledávání konfliktů s druhými či obviňování.  

 

5. Atributivní teorie – Tuto teorii máme v oblibě aplikovat, kdyţ jsme ve stresu. Jakmile se 

jedinec sám proviní a své skutky nahlédne jako nemorální, nehledá chybu v sobě, ale dává 

vinu okolnostem a neobviňuje se z negativních charakterových rysů. Posuzuje-li chování 

druhých, selhání připisuje negativním charakterovým vlastnostem dotyčného. 

 

6. Postoje stresovaných učitelů vůči jejich žákům – Negativní vliv mezilidských vztahů se 

projevuje v profesích, u nichţ je jedinec v kontaktu s lidmi. Učitel pod vlivem stresu 

odvádí mnohem horší výkon neţ jeho nestresovaný kolega. Projevuje se to tím, ţe se učitel 

přestává zajímat o své ţáky a soustředí se pouze na své problémy. Někdy dochází 

k opačnému efektu – v tomto případě se o ţáky zajímá přehnaně a můţe se objevit jakýsi 

pseudozájem. Za tento aţ nezdravý zájem očekávají učitelé pochvalu či odměnu od 

nadřízených pracovníků. 

 

2.1.5  Průzkum stresorů učitelského povolání 

V roce 1999–2000 byl proveden průzkum učitelských stresorů, který byl uskutečněn mezi 

učiteli základních a středních škol v rámci kurzů dalšího vzdělávání učitelů. Nejednalo se 

o klasický výzkum, ale spíše o besedy s učiteli, kde se oni sami snaţili přijít na to, co je nejvíce 

stresuje. Všichni respondenti se museli zaměřit pouze na tzv. vnější činitele vyvolávající stres –

faktory, které nějak souvisí se školním prostředím. Jako výsledek sepsali seznam těchto sedmi 

faktorů ovlivňujících negativně jejich profesi: 

 



19 

 

1. žáci: rostoucí počet ţáků s problémovým chováním, s poruchami učení, ţáci mající špatný 

postoj ke škole, ţáci bez kázně, jejichţ agresivita a nedisciplinovanost ve třídě apod. 

stoupá 

2. rodiče: agresivita rodičů, nekritický přístup ke svým dětem, vyhroţování učitelům apod. 

3. vedení: vedení školy a ostatní nadřízené orgány apod. 

4. kolegové: konflikty ve školním sboru, neprofesionalita, nedostatek spolupráce, výskyt 

alkoholismu u učitelů apod. 

5. neuspokojení z práce: nízké platy, nedostatek financí na provoz školy apod. 

6. pracovní přetížení: časová tíseň, krátké přestávky, mnoho administrativní práce atd. 

7. neuspokojená potřeba seberealizace: pocit nedocenění své práce, nízký plat apod. 

(Holeček a kol., 2001) 

 

V tomto období bylo dotazováno 317 učitelů a za největší stresor bylo stanoveno pracovní 

přetížení, které vyplývá z organizace vyučovacího procesu. Na druhém místě se překvapivě 

umístilo vedení školy a ţáci se umístili na třetím místě. Uprostřed se nachází nedostatek 

seberealizace a neuspokojení z práce. Na posledních místech jsou kolegové, škola a rodiče. 

(Holeček a kol., 2001) 

Hlavními zdroji učitelského stresu se zabývalo plno dalších odborníků, jako je například C. 

Kyriacou, J. Sutclife, A Furnaham či M. A. Paynová, a většinou se jejich výsledky shodovaly – 

na přední místa ve svých výzkumech zařazují špatné chování žáků, špatné pracovní podmínky, 

časový tlak, konflikty s kolegy a spolupracovníky, nedostatečné společenské hodnocení práce 

učitele a časté reorganizace ve škole a změny učebních programů. (Holeček a kol., 2001) 

K této problematice byl uskutečněn velmi zajímavý výzkum E. Řehulkou a O. Řehulkovou, 

přičemţ jejich výsledky byly získávány při pouţití genderového kritéria. Na otázky odpovídalo 

488 respondentů, z nichţ 97 bylo muţů a 391 ţen. Učitelky povaţují za největší obtíţe špatnou 

atmosféru, nezvládnutelné žáky a velkou pracovní zátěž. Na poslední místo zařadily dotazované 

ţeny nízké finanční ohodnocení, které naopak muţi vnímají jako nejzávaţnější stresor. Jako další 

problém muţi uvedli malou možnost postupu a nekoncepčnost školství. Nejmenší zátěţ pro muţe 

představují problémoví ţáci. Dalo by se tedy říci, ţe pro ţeny je důleţitá zejména efektivita 

pedagogické práce související s výchovnou činností, zatímco muţi přikládají větší význam 

vyučovacímu procesu. (Řehulka, Řehulková, 2001) 
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2.1.6  Syndrom vyhoření 

Stresory mají rády učitelské prostředí a stres se můţe vystupňovat aţ do syndromu vyhoření. 

Příčiny syndromu vyhoření jsou různé. S učitelskou profesí jsou nejvíce spojovány následující 

příčiny: znevaţování učitelského povolání, pochybnosti o hodnotě vzdělání, změna role učitele, 

odmítání autority, rozpor mezi idealizovanou představou o učení a realitou v praxi, nepruţné 

vzdělávání učitelů a mnoho dalších. Nejznámější definice syndromu vyhoření pochází od Agnes 

Pinesové: „Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují 

s jinými lidmi. Tento stav ohlašuje celá řada symptomů: člověk se cítí celkově špatně, je 

emocionálně, duševně a tělesně unavený. Má pocit bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani 

radost ze života. Vyhoření většinou není důsledkem izolovaných traumatických zážitků, nýbrž se 

objevuje jako plíživé psychické vyčerpání.“ (Hennig, Keller, 1996, str. 17) 

 

Tento proces však může trvat roky a má tyto fáze:  

 

1. nadšení – učitel má vysoké ideály, velmi se angaţuje pro školu, chce svým ţákům dát co 

nejvíce, neustále se snaţí svou práci zdokonalovat a vylepšovat, je kreativní, vymýšlí nové 

metody, vytváří si nové učební pomůcky apod. 

2. stagnace – učiteli se nedaří realizovat ideály, přestává mít radost ze své práce, dostává se 

do stavu rezignace, poţadavky ţáků, rodičů i školy začínají učitele obtěţovat 

3. frustrace – učitel vnímá ţáky negativně, na problémy s disciplínou reaguje donucovacími 

prostředky, začíná být na své ţáky alergický, škola je pro něj zklamáním 

4. apatie – mezi ţákem a učitelem vládne nepřátelství, učitel se vyhýbá odborným 

rozhovorům s kolegy a jakýmkoliv aktivitám a dělá jen to nejnutnější 

5. syndrom vyhoření – poslední fáze představuje stádium úplného vyčerpání a ztráty smyslu 

práce (Hennig, Keller, 1996, str. 17) 

 

Negativní vliv školního prostředí také ovlivňuje syndrom vyhoření. Malé prostory, 

nedostatečné osvětlení, vysoká hladina hluku, špatné klima ve škole jsou další stresory, které 

denně působí na psychiku učitele. Téměř třetina učitelů má problém s tímto fenoménem 

a ukázalo se, ţe největší nebezpečí spočívá v tom, ţe učitelé neefektivně a pozdě čelí syndromu 

vyhoření. (Urbánek, 2005) 
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3  Charakteristika učitelské profese způsobující stres 

 

Všeobecně je známo, ţe na učitele je kladeno mnoho profesních nároků. Veřejnost poukazuje 

na krátkou pracovní dobu a dlouhé prázdniny, ale při delší úvaze většina lidí přiznává, ţe by tuto 

práci dělat nemohla, a uvědomuje si všechny problémy učitelského povolání.  

 

 

3.1 Profesní sebevědomí 
 

V České republice je v současnosti společenská prestiţ učitelského povolání poměrně vysoká, 

avšak z hlediska ekonomického je status učitelů spíše niţší. Společenská prestiţ se zjišťuje 

pomocí škály prestiţe povolání. Respondenti přiřazují jednotlivým zaměstnáním body podle 

toho, jakou váţnost přisuzují určitým profesním skupinám. V roce 2004 se učitel ZŠ umístil na 

6. místě, avšak většina učitelů hodnotí svoji profesi v otázce prestiţe velmi nízko. Kaţdoroční 

změny ve školství přinášejí mnoho nových poţadavků a nároků na tuto profesi a většina učitelů 

je přesvědčena, ţe jejich výkon není náleţitě oceněn a uznán. Mezi další faktory, proč učitelé 

a studenti učitelství vnímají svoje povolání tak kriticky, patří například nízká úroveň 

pedagogických fakult, vysoká feminizace v učitelském sboru a osobní zkušenosti v mezilidských 

vztazích učitelů a rodičů. (Průcha, 2008) 

 

 

3.2 Vysoká úroveň vzdělání učitelů 
 

Jak všichni víme, poslední dobou velice diskutované téma je vysokoškolské vzdělání učitelů. 

„Měnící se přístupy k učitelské profesi, změny v pojetí rolí, kompetencí a nároků učitele, otázka 

připravenosti na učitelské povolání, inovace modelů učitelského vzdělávání patří k základním 

tématům současných diskusí v celosvětovém měřítku.“ (Spilková a kol., 2004, str. 23) 

Dnešním trendem je výraznější profesionalizace učitelského povolání. Na první místo je 

kladeno učitelovo profesní vědění, teoretické znalosti a jako profesionál by měl být expert na 

učení a vyučování. Proto je tento princip přípravy uţ nyní zakotven v dříve zmiňovaném zákoně 

č. 563 o pedagogických pracovnících. Dočteme se v něm, ţe i budoucí učitelky mateřských škol 

mohou získat kvalifikované vzdělání na vysoké škole. Tak tomu je i v případě vychovatelů či 

mistrů odborného vzdělání. Vedle otázky vzdělání pedagogických pracovníků se také často 

setkáváme s pojmem pedagogická způsobilost, která kvalifikaci učitele dále určuje. Znamená 

to, ţe pokud někdo má vysokoškolský titul z pedagogické fakulty, nemusí být ještě způsobilý 

k tomuto povolání. Způsobilost představuje vybavenost pro výkon tohoto zaměstnání v oblasti 
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hodnotové orientace, vyţaduje kvality, jako je přesvědčení a očekávání, které se nedají získat 

studiem. (Vašutová, 2004) Tato způsobilost dále předpokládá trpělivost a vstřícnost pedagoga 

vůči ţákům, ochotu komunikovat, naslouchat a pracovat s nimi. 

Profesionalizace učitelské profese tedy znamená, ţe vedle klasických hodnot, jako je 

tolerance, solidarita, zodpovědnost, se objevují hodnoty nové. Učitel musí chápat podstatu své 

práce a smysl své činnosti, musí být flexibilní, komunikativní, otevřený změnám a kooperativní 

– to jsou nové poţadavky na učitele. Učitel musí rozšířit působnost nejen na předávání poznatků, 

ale musí se podílet i na socializaci a celkové kultivaci dětské osobnosti. Učitel uţ není jen tím, 

kdo stojí za katedrou, mluví, hodnotí a kontroluje, ale také tím, kdo motivuje, diagnostikuje, 

podněcuje, inspiruje a je průvodcem na cestě poznávání. (SPILKOVÁ a kol., 2004) 

Od začátku devadesátých let se v odborných publikacích setkáváme s různými přístupy 

a poţadavky na učitele. Velice ucelené a přehledné je pojetí J. Vašutové, ve kterém vypracovala 

model kompetencí na základě tzv. konceptu „čtyř pilířů“. Pilíře jsou stanovené podle cílů 

vzdělání a funkcí školy. Funkce dělíme na kvalifikační (orientace školy na výkon a znalosti 

ţáků, jinými slovy jsou to kognitivní a profesionalizační funkce), socializační (škola je místem 

druhotné socializace ţáků), interakční (příprava na osobní i veřejný ţivot) a personalizační 

(podpora individuality kaţdého ţáka). 

 

Přiřadíme-li funkce školy k cílům vzdělání, vzniknou následující dvojice: 

 

 Kvalifikační – učit se poznávat 

 Socializační – učit se ţít ve společnosti 

 Integrační – učit se jednat 

 Personalizační – učit se být 

 

Kaţdý cíl je naplňován podle určitých kompetencí, kterými učitel musí přispívat k rozvoji 

ţáka. (Vašutová, 2007) Tato problematika znalostí a dovedností je v odborné literatuře často 

a různě řešena a kaţdý autor má trochu odlišné řazení a rozdělování.  

 V praxi se setkáme s vysokým počtem učitelů bez pedagogické a odborné přípravy. Tito 

pracovníci by měli být ve zvláštní kategorii „čekatel“ či „asistent“, jejich platy by měly být niţší 

a okamţitě by měli zahájit studium k doplnění kvalifikace. Nejsem však přesvědčena, ţe tomu 

tak vţdy je. Ale o tom aţ v další kapitole. 
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3.3 Další vzdělávání učitelů 

 

Pojem dalšího vzdělávání je důleţitou součástí celoţivotního učení kaţdého učitele. Je to 

proces nutný a přínosný nejen pro učitele a ţáky, ale i pro školu a celou společnost. Lazarová 

(2006) uvádí, ţe se jedná o celoţivotní rozvíjení profesionálních kompetencí učitele a trvalý 

osobnostní rozvoj. Můţeme tento pojem chápat také jako profesionální rozvoj. Řada dalších 

definic zdůrazňuje účel, předpokládané výsledky a cíle. Mezi obecnější cíle patří osobní rozvoj, 

zdokonalování vyučovacího a učebního procesu, rozvoj škol a hlavně zdokonalování profesní 

dovednosti učitelů. Sami učitelé mají další vzdělávání spojené se získáním nových informací, 

nabýváním nových dovedností, s inovacemi ve výuce či zvyšováním profesionalizace. 

(Lazarová, 2006) 

V zahraničí je kladen větší důraz na další sebevzdělávající trajektorii a systém je vypracován 

tak, ţe s touto aktivitou učitelé počítají. U nás tomu tak není. Učitelé si víceméně náhodně 

vybírají školení, kurzy a v lepším případě delší cykly přednášek. Tyto aktivity jsou někdy            

i velice kvalitní, ale bez obecnějšího rámce, hlubší kurikulární koncepce a cíleného směřování 

nejsou tak efektivní. Smyslem dalšího vzdělávání není jen prohlubovat odborné znalosti, ale také 

tyto znalosti realizovat ve stále se měnících podmínkách českého školství. Český učitel je na 

svoji profesi připravován 5 let a s dalším cíleným a strukturovaným studiem se nepočítá. 

(Urbánek, 2005) Domnívám se, ţe kdyby měl učitel moţnost si odpočinout od svých povinností 

a na pár týdnů sám usednout do lavice, jeho práce by se tím zkvalitnila, dostal by nové nápady 

a motivaci svoji práci dělat s větší chutí a elánem.  

 

 

3.4 Velikost třídy podle počtu žáků  

 
 

Běţně se předpokládá, ţe čím více studentů je ve třídě, tím náročnější je učitelská činnost. 

Zkušenost učitelů tento fakt potvrzuje. Má se za to, ţe menší skupina je intenzivněji vzdělávána 

a dosahuje lepších výsledků. Naši učitelé mají ve třídách více ţáků neţ jejich kolegové v cizině, 

průměrná česká třída čítá 24,8 žáka a pro učitele to znamená, ţe je odpovědný za vzdělávání 

větší skupiny dětí. (Průcha, 2002) 

Podle britské studie z Londýnského institutu pro vzdělání je optimální počet studentů ve třídě 

maximálně 20 a se zvyšujícím se počtem klesá jejich pozornost, míra frontální výuky narůstá 

a učitel musí věnovat mnoho času dohledu na slabší ţáky, čímţ trpí celá třída. (Kindlmannová, 

2008) Měření ve třídách po roce 1989 zjistilo, ţe se průměrný počet ţáků na jednoho učitele 

zmenšil. V osmdesátých letech měly třídy aţ 30 ţáků, poté počty klesaly. Od školního roku 



24 

 

1993/1994 aţ do 2000/2001 činily průměrné hodnoty 22 aţ 22,4 ţáka na třídu. Výrazný pokles 

v minulých letech souvisí s celkovým úbytkem dětské populace u nás. V dnešní době není učitel 

nucen pracovat s velkými skupinami, ale v posledních letech ve třídách narůstá podíl ţáků 

s diagnostikovanými poruchami učení a chování, coţ práci učitelům opět ztěţuje. (Urbánek, 

2008) 

 

 

3.5 Pracovní doba učitelů 
 

I v této oblasti jsou na učitele kladeny specifické nároky, které veřejnost nevnímá. Vedle 

vlastní výuky má tato činnost mnoho dalších časově náročných aktivit. Podle zákoníku práce je 

pracovní doba učitelů stanovena na 40 hodin týdně a do tohoto času se zahrnují i aktivity, které 

nepatří do přímé vyučovací povinnosti. Přímá vyučovací činnost se neodehrává jen ve třídách, 

ale i o přestávkách, kdy má učitel pedagogický dozor nad ţáky. Kromě toho se učitel musí 

připravit na vyučování na základě osnov, opravovat práce ţáků, spravovat kabinety, 

spolupracovat s kolegy, plnit své třídnické povinnosti, vést třídní schůzky, konzultovat s ţáky 

a rodiči, účastnit se porad a dále se vzdělávat. Přímá vyučovací doba je podle zákona pro učitele 

základních škol stanovena na 22 hodin a zbývajících 18 hodin má učitel na tuto „doplňkovou 

činnost“. Učitel si nepřímou vyučovací povinnost můţe splnit i mimo školní budovu, ale 

v některých školách můţe ředitel přikázat svým zaměstnancům, aby ve škole trávili celých 8 

hodin. Problematika suplování je ještě sloţitější a občas se můţe stát, ţe češtinář supluje 

například fyziku, ale tato sluţba spadá do činnosti za příplatek.  
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Tabulka 1: Chronometráž pracovního týdne učitelů 

Druh práce 

Počet hod. za týden 

v průměru 

 

Učitelé  

1. stupně 

ZŠ 

Učitelé  

2. stupně ZŠ 

Realizace výuky 20,5 22,7 

Příprava na vyučování (studium literatury, 

příprava opakování, kontrola prací aj.) 9,5 8,2 

Příprava a realizace práce mimo vyučování 3,0 2,2 

Kontrola prací ţáků, oprava sešitů 4,6 3,9 

Příprava různých druhů specifické individuální 

výchovné práce 2,4 1,9 

Práce s rodiči a partnery v radě školy 1,6 1,3 

Metodická práce (školní dokumentace, zvyšování 

kvalifikace, diskuze o výchovných problémech, sledování 

pedagogického tisku aj.) 4,5 4,3 

Jiná činnost 0,7 1,4 

Celkem 46,8 46,0 

                                                           (Heřmanová, 2004, str. 240) 

 

Tyto údaje ukazují, ţe průměrná pracovní doba učitelů základních škol činí přes 46 hodin. Je 

tedy vyšší neţ stanovená zákonná norma v České republice (42 hodin 30 minut).  

 

 

3.6 Platy učitelů 
 

Odměňování učitelů je dlouhodobý a vleklý problém, který nalézáme v historii českého 

školství, a výše platů je jiţ celá desetiletí stále neadekvátní. Pokud uváţíme výši nároků na 

přípravu v tomto oboru, obrovskou  psychickou zátěţ a vysokou míru zodpovědnosti, je finanční 

ohodnocení velice nízké. Špatné mzdové podmínky nelákají mladé absolventy a to je také hlavní 

příčina vysoké feminizace a značného podílu nekvalifikovaných pracovníků. Platy jsou pro 

mladé absolventy nejdůleţitějším motivačním prvkem, a proto je důleţité, aby se neustále 

zvyšovaly. 

Největší výdaje ve školství jdou na učitelské platy a stát se snaţí udrţovat alespoň minimální 

standard. V prosinci minulého roku vláda schválila nařízení, které mění platové tarify ve státní 

a veřejné sféře. Pro kvalifikované pedagogy výše jejich platu poroste, a to z necelých 15 000 na 
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20 000 korun. Také se zavádějí dvě samostatné tarifní tabulky, coţ znamená, ţe bude 16 

platových tříd a 5 platových stupňů (viz příloha č. 1). Podle nového průzkumu agentury 

Merces.cz dosahuje průměrný plat učitelů 20 800 korun, zatímco průměrný celostátní plat je 

o tisíc korun vyšší. Přes 20 000 Kč berou pouze učitelé s praxí delší neţ 6 let a ostatní mají 

v průměru pouze 14 800 Kč hrubého. Platový výměr se liší také podle toho, na jaké škole 

vyučující působí. Pouze vysokoškolský učitel má průměrně vyšší plat, neţ činí celostátní 

mzdový průměr, jeho situace je však odlišná, protoţe jeho platové odměny se řídí podle jiných 

mzdových předpisů, které si vytváří kaţdá vysoká škola individuálně.  

 

Tabulka 2: Průměrné platy učitelů na všech typech škol v České republice 

pozice průměrná mzda   průměr ČR 

učitelka mateřské školy  15 910 -29 % 

učitel základní umělecké školy  18 922 -15 % 

učitel základní školy  20 583 -8 % 

učitel střední školy  21 726 -3 % 

vysokoškolský pedagog  24 572 10 % 

Zdroj: Merces.cz  

 

Na webových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělání jsem našla aktuální data mezd pro 

jednotlivé typy škol. Průměrné měsíční mzdy za 1.–3. čtvrtletí roku 2010 u pedagogických 

pracovníků bez vedoucích zaměstnanců jsou následující:  

 

 v mateřských školách 17 761 Kč (za 1.–3. čtvrtletí roku 2009 to bylo 18 103 Kč)  

 na základních školách 23 163 Kč (za 1.–3. čtvrtletí roku 2009 to bylo 23 662 Kč) 

 na středních školách 24 255 Kč (za 1.–3. čtvrtletí roku 2009 to bylo 24 527 Kč) 

 na konzervatořích 24 785 Kč (za 1.–3 čtvrtletí roku 2009 to bylo 25 070 Kč) 

 na vyšších odborných školách 25 910 Kč (za 1.–3. čtvrtletí roku 2009 to bylo 25 888 Kč) 

 

Vzhledem k tomu, ţe všichni učitelé jsou nadprůměrně vzdělanou zaměstnaneckou skupinou, 

platy učitelů opravdu nereflektují úroveň poţadavků na toto zaměstnání. Jedinou útěchou 

k tomuto stále přetřásanému problému je délka dovolené, která je stanovena na 40 pracovních 

dní bez ohledu na odpracované roky. Samotní učitelé hodnotí školní prázdniny jako motivující 

faktor a přednost tohoto povolání. Na druhou stranu se nám zde objevuje další problém, a to ten, 

zda mají učitelé dostatek finančních prostředků na to, aby si mohli zaplatit zaslouţenou 

dovolenou podle svých představ. (Urbánek, 2005)   



27 

 

3.7 Feminizace ve školství 
 

Školství je doménou ţen a převaha učitelek je patrná na všech typech škol. Světlejší výjimkou 

jsou vysoké školy a střední odborná učiliště. Nutno podotknout, ţe jde o problém, který se týká 

nejen českých vzdělávacích soustav, ale i evropských. U nás je zastoupení ţen v předškolní 

výchově 100 % a na základní škole je to přibliţně 80 %. Pro doplnění uvádím, ţe mezi 

vysokoškolskými pedagogy je ţen uţ zhruba jen třetina. (Vašutová, 2004) 

Příčiny vysoké feminizace ve školství se snaţí odborníci objasnit uţ spoustu let, ale 

jednoznačný důvod nebyl vyřčen, protoţe faktory jsou různé. Mezi dva nejdůleţitější můţeme 

zahrnout jednak to, ţe v české společnosti se toto zaměstnání řadí mezi ţenské profese, a jednak 

skutečnost, ţe nízké finanční ohodnocení není pro muţe lákavé. Další příčinou, kterou literatura 

uvádí, je, ţe studium na pedagogické fakultě je pro ţeny snazší neţ na jiných fakultách vysokých 

škol. (Průcha, 2009) 

Feminizace ovlivňuje pedagogickou profesi v mnoha případech. Uvedu jen ty nejčastěji 

zmiňované negativní dopady feminizace na školství. Jde převáţně o rozhodování, jednání 

a chování učitelek. Negativum můţe být nerozhodnost, citlivost, úzkostlivost, hysteričnost, 

nedůvěřivost atd. Podle některých starších výzkumů dochází ve feminizovaných sborech 

k častým konfliktům a ţeny spolu spíše soupeří, neţ aby spolupracovaly. Také se dočteme, ţe 

největším nedostatkem malého zastoupení muţů v učitelských sborech na základních školách je 

chybějící muţský vzor pro ţáky, kteří vyrůstají v neúplných rodinách. Tato výtka je ale 

neopodstatněná, neboť je nutné si uvědomit, ţe muţ jako učitel plní ve škole zcela jinou roli neţ 

otec v rodinném prostředí. Na druhou stranu je nezpochybnitelný fakt, ţe se na našich školách 

přehlíţí intersexuální rozdíly mezi chlapci a dívkami. Ţenské hodnoty jsou odlišné od muţských, 

a proto by kaţdá učitelka měla mít na paměti, ţe děti nejsou bezpohlavní a ţe se chlapci nemusí 

ztotoţňovat s hodnotovým systémem učitelek. Toto platí i pro výkon ţáků, a proto jsou často 

podhodnocováni. Mnozí odborníci jsou toho názoru, ţe posílení muţského elementu by této 

profesi velice pomohlo a změnilo by přinejmenším klima učitelského sboru. (Urbánek, 2005) 

 

 

3.8 Stárnutí učitelského sboru 
 

Také tento současný problém má svoje kořeny v minulosti a trápí nejen české školství, ale i 

ostatní státy Evropské unie. Průměrný věk učitelů v ČR dosahuje dokonce 50 let. Můţe za to 

mnoho sociálně-politických faktorů, jako je situace na trhu práce, systémové zásahy vzdělávací 

politiky aj. Špatné platové podmínky odrazují absolventy pedagogických škol, kteří raději 
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odcházejí do soukromých firem či do jiného resortu. Na tato neobsazená místa jsou přijímáni 

učitelé v důchodu, kteří věkový průměr zvyšují. Odchod mladších učitelů byl podle statistik 

zaznamenán jiţ v 90. letech a bohuţel tento trend pokračuje i v dnešní době.  

 

 

3.9 Nekvalifikovaní učitelé 
 

V kapitole „Vysoká úroveň vzdělání učitelů“ jsme se seznámili s konkrétními kvalifikačními 

poţadavky na učitelskou profesi. Jak jsem jiţ zmínila, existuje zákon č. 563/2004, který nařizuje 

pedagogickou a odbornou způsobilost. Tento zákon obsahuje vyhlášku MŠMT č. 139/1997 Sb. 

z roku 1997 s názvem Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických 

pracovníků. Vzhledem k různorodosti učitelských kategorií umoţňuje tato vyhláška řadu 

výjimek a úlev. Také není úplně jednoznačná, a proto máme v dnešních školách velké mnoţství 

nekvalifikovaných učitelů. V roce 2003/2004 bylo zjištěno, ţe celostátní průměr počtu 

nekvalifikovaných učitelů je 15,1 %. Tyto údaje byly získány z personálních dat, ze kterých 

nelze zjistit neaprobovanou výuku – v opačném případě by toto číslo bylo určitě vyšší. (Urbánek, 

2005) 

Tento fakt úzce souvisí s tím, ţe řada absolventů do školní praxe kvůli nízkému platu vůbec 

nenastoupí. Proto je kvalifikovaných učitelů nedostatek a na tato místa nastupují lidé bez 

odpovídajícího vzdělání. Všechny tyto faktory sniţují prestiţ a proces profesionalizace 

učitelského povolání.  

 

 

3.10 Problémoví žáci a nekázeň 
 

Kaţdý učitel ve své praxi kaţdodenně proţívá náročné situace, kdy musí čelit problémovým 

ţákům nebo celým problémovým třídám. Z odpovědí učitelů vyplývá, ţe problémové žáky dělí 

na ty, kteří vyrušují v hodině, a na ty, kteří odmítají spolupracovat. Problémové ţáky bychom 

dále mohli rozdělit podle typu vyrušování, a to na neklidné, konfliktní, provokující a agresivní. 

Ţák odmítající pracovat často nespolupracuje, nechce jít k tabuli, vypracovat úkol, číst nahlas, 

odpovídat, nenosí si pomůcky a je v hodinách celkově pasivní. Problémy učitele se třídou velmi 

často souvisejí s velkým hlukem – ţáci se baví, vyrušují, vykřikují, neposlouchají učitele a jsou 

celkově neklidní. Třídy jako celky mohou být neochotné pracovat nebo jsou pasivní, ale tento 

jev není pravidlem. (Auger, Boucharlat, 2005) 

V dnešní době se mladí lidé potýkají s krizí hodnot, rodiny se rozpadají, společenské prostředí 

je nefunkční a školství musí neustále zvaţovat platnost hodnot i cíl a obsah vzdělání. Rodinná 
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rovnováha je narušena, rodiče tráví většinu času v práci a na děti jim uţ nezbývá čas. Mnoho 

rodičů dává přednost citovým vztahům a na výchovné působení uţ zapomínají. Tradiční 

hodnoty, které se objevují ve škole, jako jsou vlohy a úsilí, nejsou momentálně u mladých 

studentů atraktivní, a proto nepřikládají škole patřičný význam. Ţáci mají pocit, ţe jim škola 

odpírá právo se vyjadřovat, musí sedět v lavicích a poslouchat výklad učiva, které je nezajímá. 

Ţáci vnímají školu jako institut, který je ohroţuje, a proto se u nich vyskytují reakce, jako je útěk 

(pasivita, apatie, mlčení, záškoláctví), útok (odporování, provokace, násilí) a podřízení se 

systému na úkor vlastního osobnostního rozvoje. (Auger, Boucharlat, 2005) 

Tyto vzorce chování znamenají pro pedagogy velkou psychickou zátěţ. Rovněţ škola má 

v dnešní době na svých bedrech nejen vzdělávání a učení ţáků, ale přebírá také výchovné úkoly 

rodičů. Musí dětem vštípit, ţe rasismus, násilí, zločin a drogy nejsou ta správná volba, a často 

jim ukázat, jakým směrem se mají v osobním ţivotě ubírat.  

Jak jsem jiţ zmínila, kázeňské problémy na školách přicházejí z mimoškolního prostředí, 

a nejsou tedy důsledkem chybného chování učitelů. Z výpovědí učitelů se dozvídáme, ţe se často 

setkávají se závaţnými kázeňskými přestupky, jako je drzé a vulgární chování, šikana, rvačky, 

vandalismus, krádeţe a kouření. Agresivity přibývá a vedle útoků na spoluţáky se agrese obrací 

také proti škole a samotným učitelům, a to v ještě nebezpečnější formě. Řada učitelů si stěţuje 

na neřešitelné situace, na svoji bezmoc, a proto v častých případech rezignují, jsou apatičtí 

a nejraději by školu opustili. A není se čemu divit. V situacích, kdy rodina selhává, škola nemůţe 

převzít zodpovědnost za výchovu dítěte, protoţe odpovědnost přísluší primárně rodičům. 

Výchovné úsilí troskotá. Rodiče mají laxní aţ pasivní přístup a bez jejich podpory je snaha 

samotné školy zbytečná. Aby škola fungovala, musí v ní platit jistá pravidla, která by měla být 

dodrţována nejen studenty, ale také jejich zástupci. Rodiče musí se školou náleţitě komunikovat 

a spolupracovat. Případné konflikty s nimi bývají učiteli označovány jako nejvýznačnější 

zátěţové situace. (Urbánek, 2005)  

Kdyţ se náročné situace periodicky opakují, učitel proţívá úzkost a bezmocnost. Myslí si, ţe 

ţádné prostředky na neukázněné ţactvo nefungují, a proţívá opravdová muka. Jako obranu můţe 

učitel problémy popírat, můţe se identifikovat s jinou osobou, můţe klást vinu na studenty nebo 

před tímto problémem utíkat tak, ţe změní zaměstnání. (Auger, Boucharlat, 2005) 

Ráda bych podotkla, ţe kázeňská situace nebyla dobrá ani dříve, jiţ v roce 1908 publikoval 

Otakar Chlup knihu „Mravní nemoci dětství“, která pojednává o dětské zločinnosti, a mnohé 

tehdejší prohřešky se odehrávají na školách i dnes. Lidská podstata je stále stejná, ale i tak se 

chování dnešní mládeţe zhoršilo a slušné chování se v dnešní době můţe povaţovat za deviaci, 

protoţe kdo se chová slušně, ten se odlišuje. Oproti dřívějšku je však největším problémem to, ţe 

se terčem útoků ţáků stávají také učitelé. (Bendl, 2004) 
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Vyjmenovat všechny formy nekázně není moţné a podle Bendla (2004, str. 43) je nejlepší 

rozdělit je na přestupky vůči učitelům (škole) a vůči žákům:  

 

 „nekázeň vůči učitelům (škole): drzost, vulgárnost, vandalismus, šikana, krádeže, 

poškozování věcí učitelů, drogy, kouření, alkohol, záškoláctví, fyzický útok, lhaní, 

pomlouvání, házení houbou po učitelích, pozdní příchody, plivání po zábradlí, zapomínání 

úkolů a pomůcek, močení po oknech a klikách WC, přepisování známek v žákovské knížce, 

používání taháků, jízda po zábradlí, honění se, nahlášení bomby ve škole, nepozornost, 

vykřikování v hodině, nepořádnost, provokace šířením neidentifikovatelných zvuků 

a pachů, nedbalost, posílání tzv. esemesek nebo telefonování z mobilu během vyučování. 

 

 nekázeň vůči žákům: vulgárnost, šikana, rvačky, krádeže, pomluvy, poškozování osobních 

věcí či učebnic spolužáků, úmyslné bojkotování práce ve skupině, provokování souseda 

v lavici, rozšiřování pornografie, svádění věcí na druhé.“ 

 

Z tohoto výčtu je patrné, ţe nekázeň má mnoho různých podob, a je téměř neuvěřitelné, ţe 

k těmto aţ absurdním výtrţnostem dnes na školách dochází.  

 

 

3.11 Klima ve škole a míra pravomocí 
 

Důleţitým faktorem, který na učitele působí, je i školní klima. Předně je důleţité klima 

učitelského sboru, neboť profesní a sociální vztahy v učitelském sboru ovlivňují atmosféru celé 

školy. Dobré vztahy mezi učiteli se odráţejí i v kolektivu ţáků. (Urbánek, 2005) 

Podmínky práce jsou výrazně ovlivňovány také faktorem, kterým je míra pravomocí školy 

a učitele. Zmínila jsem problém školní kázně, který ztěţuje práci a samostatnou výuku. Ve 

školách chybí odborná etopedická pomoc a podpůrný navazující systém, který by agresivní 

a nezvladatelné jedince vyhledával a posléze s nimi pracoval. Chybí také specifická právní 

ochrana, která by učitele chránila například před agresivním ţákem. Škola nemá k dispozici 

ţádné legislativní opory pro případ, ţe ve školní budově dojde k nějaké těţce řešitelné situaci 

s kriminálním podtextem. (Urbánek, 2005) 
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III PRAKTICKÁ ČÁST 
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1 Cíl výzkumu 

 

Cílem praktické části práce je zjištění aktuálních faktorů ovlivňujících stresové situace 

v pedagogické profesi. Všem respondentům byl zaslán dotazník, který se vyplňoval on-line a byl 

zcela anonymní. Ráda bych se zaměřila na vymezení nejčastějších stresorů ovlivňujících výkon 

učitelské profese a vyhodnotila nejzávaţnější stresory. 

 

 

2 Hypotézy 

 

Hypotéza č. 1: Učitelé základních škol povaţují za nejvíce stresující faktor kázeňské problémy 

ve třídě. 

 

Hypotéza č. 2: Neodpovídající plat je pro dotazované učitele větším stresorem neţ postavení 

učitele ve společnosti. 

 

 

3 Výzkumné metody a postup výzkumu 

 

Pro realizaci výzkumu jsem si vybrala metodu dotazníku sestaveného na základě mé 

teoretické práce, který je uveden v příloze číslo 3. Dotazník sestává ze souboru písemně 

formulovaných otázek, které jsou předem pečlivě připraveny. Tuto metodu jsem zvolila i přes 

nevýhodu, kterou představuje nízká návratnost odpovědí. Metoda dotazníku je však anonymní, 

coţ zvyšuje upřímnost a pravdivost odpovědí. Dotazník je určen pro větší počet respondentů 

a umoţňuje poměrně snadné porovnávání (Chrásta, 2007). Při sestavování dotazníku jsem se 

snaţila formulovat otázky jasně a srozumitelně. Výzkum zahrnuje jeden dotazník a zabývá se 

stresory působícími na učitele. Získaná data jsem vyhodnotila a posléze porovnala za účelem 

potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy. 
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V dotazníku jsem pouţila tzv. škály a úkolem respondentů bylo označit stupeň vnímání stresu 

v určitých situacích: 

 

A. nevnímám stres 

B. většinou nevnímám stres 

C. občas ano, občas ne 

D. většinou vnímám stres 

E. velmi vysoký stresor 

 

Jako poslední poloţku jsem do dotazníku zařadila otázku s otevřenou odpovědí, u níţ 

respondenti mohli rozvést své vlastní názory a postoje. Jednalo se o výzkum převáţně 

kvantitativní a z malé části i kvalitativní.  

 

 

4 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 

Pro výzkum jsem pouţila dotazníkové šetření, které probíhalo na ZŠ v Praze 6. Všem 

respondentům byl dotazník odeslán na e-mailové adresy, které jsem získala z internetových 

stránek škol. Kaţdého učitele jsem oslovila zvlášť a všichni byli ujištěni o naprosté anonymitě 

a moţnosti seznámení se s výsledky průzkumu. 

Celkem jsem rozeslala 420 dotazníků a z toho jsem obdrţela 175 vyplněných. Návratnost 

dotazníků tedy dosáhla 42 %. Seznam škol, které byly zahrnuty do průzkumu, je uveden 

v příloze číslo 2. 

 

V úvodní části dotazníku respondenti určili své pohlaví, délku praxe a na kterém stupni 

základní školy vyučují. Odpovědi z této části prokazují, ţe v učitelském sboru je nesporná 

převaha ţen, coţ potvrzuje skutečnost, ţe ve školství pracují převáţně ţeny. Ze 175 respondentů 

odpovídali muţi pouze v 31 případech, coţ je pouze 18 %.  
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Graf 1: Zastoupení respondentů podle pohlaví 

 

 

Dalším důleţitým údajem je délka učitelské praxe. Respondenti se měli zařadit do příslušné 

škály, která byla odstupňována od začínajících učitelů po učitele s praxí delší neţ 30 let.  

 

 

Graf 2: Zastoupení respondentů podle délky praxe 

 

 

Posledním údajem, který respondenti v úvodní části vyplňovali, byla informace, na jakém 

stupni základní školy vyučují. Z celkového počtu 175 učitelů jich vyučuje na prvním stupni 88, 

na druhém stupni 110 a na obou stupních základní školy 22.  

 

Graf 3: Zastoupení respondentů podle stupně ZŠ, na kterém vyučují 
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5 Získané údaje a jejich interpretace 

 

V této části jsou představeny výsledky pro jednotlivé zkoumané poloţky, tedy frekvence 

odpovědí na jednotlivé otázky, podrobnější shrnutí výzkumu je provedeno v kapitole 

„Vyhodnocení hypotéz“. Výsledky byly zpracovány v programu Microsoft Excel a posléze 

sumarizovány v následujících tabulkách a grafech. 

 

Položka č. 1: Časový tlak 

Učitelé v 56 % vnímají časový tlak příleţitostně. 27 % většinou nevnímá stres, 14 % nevnímá 

stres a naopak 18 % většinou vnímá stres. Pouze 8 % zaškrtlo faktor časového tlaku jako velmi 

výrazný stresor.  

 

 

Tabulka 3: Frekvence odpovědí – časový tlak 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  25 14 

2 – většinou nevnímám stres 48 27 

3 – občas ano, občas ne 56 32 

4 – většinou vnímám stres 32 18 

5 – velmi výrazný stresor  14 8 

 
 

 

Graf 4: Frekvence odpovědí – časový tlak 
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Položka č. 2: Přípravy na výuku 

 

Přípravu na výuku dotazovaní ve 43 % většinou nevnímají jako stresující, 30 % nevnímá 

stres, 7 % většinou vnímá stres a pouze 1 % povaţuje přípravu na výuku za velice výrazný 

stresor. 

 

 

Tabulka 4: Frekvence odpovědí – přípravy na výuku 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  52 30 

2 – většinou nevnímám stres 75 43 

3 – občas ano, občas ne 33 19 

4 – většinou vnímám stres 13 7 

5 – velmi výrazný stresor  2 1 

 

 

 

Graf 5: Frekvence odpovědí – přípravy na výuku 
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Položka č. 3: Příliš mnoho administrativních povinností 

 

41 učitelů, tedy 23 %, pociťuje příliš mnoho administrativních povinností jako součást 

pedagogické profese, která většinou není stresující, a zároveň stejný počet respondentů označuje 

tuto činnost jako většinou stresující. 22 % si myslí, ţe je to velmi výrazný stesor. 

 

 

Tabulka 5: Frekvence odpovědí – příliš mnoho administrativních povinností 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  21 12 

2 – většinou nevnímám stres 41 23 

3 – občas ano, občas ne 34 19 

4 – většinou vnímám stres 41 23 

5 – velmi výrazný stresor  38 22 

 

 

 

Graf 6: Frekvence odpovědí – příliš mnoho administrativních povinností 
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Položka č. 4: Časté změny vzdělávacích projektů a organizace školy  

 

Z grafického výstupu této poloţky plyne, ţe 30 % dotazovaných povaţuje časté změny 

vzdělávacích projektů a organizaci školy za občas stresující a občas ne. 19 % nevnímá stres 

vůbec a 11 % si naopak myslí, ţe je to velmi stresující faktor 

 

 
Tabulka 6: Frekvence odpovědí – časté změny projektů a organizace školy 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  34 19 

2 – většinou nevnímám stres 37 21 

3 – občas ano, občas ne 52 30 

4 – většinou vnímám stres 32 18 

5 – velmi výrazný stresor  20 11 

 

 

 
Graf 7: Frekvence odpovědí – časté změny projektů a organizace školy 
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Položka č. 5: Špatná spolupráce s kolegy 

 

49 % učitelů je plně spokojeno se spoluprací s kolegy a jen 6 % označuje špatnou spolupráci 

se svými spolupracovníky jako velmi stresující. 27 % respondentů většinou nevnímá stres 

a pouze 5 % označilo „většinou vnímám stres“.  

 
 

Tabulka 7: Frekvence odpovědí – špatná spolupráce s kolegy 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  86 49 

2 – většinou nevnímám stres 48 27 

3 – občas ano, občas ne 26 15 

4 – většinou vnímám stres 9 5 

5 – velmi výrazný stresor  6 3 

 

 

 
Graf 8: Frekvence odpovědí – špatná spolupráce s kolegy 
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Položka č. 6: Negativní vztahy v pedagogickém sboru 

 

Z grafu 9 vyplývá převaha odpovědí „nevnímám stres“ či „většinou nevnímám stres“ a jen 6 % 

respondentů si myslí, ţe negativní vztahy na pracovišti jsou velmi stresující.  

 

 
Tabulka 8: Frekvence odpovědí – negativní vztahy v pedagogickém  

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  79 45 

2 – většinou nevnímám stres 45 26 

3 – občas ano, občas ne 25 14 

4 – většinou vnímám stres 15 9 

5 – velmi výrazný stresor  11 6 

 

 

 
Graf 9: Frekvence odpovědí – negativní vztahy v pedagogickém sboru 
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Položka č. 7: Negativní vztahy s nadřízenými 

 

I v této otázce 77 učitelů vyjádřilo, ţe nevnímají ţádný stres spojený s negativními vztahy 

s nadřízenými. Přesto 9 % dotazovaných uvedlo, ţe mají s nadřízenými většinou velmi stresující 

zkušenosti.  

 

 
Tabulka 9: Frekvence odpovědí – negativní vztahy s nadřízenými 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  77 44 

2 – většinou nevnímám stres 43 25 

3 – občas ano, občas ne 24 14 

4 – většinou vnímám stres 16 9 

5 – velmi výrazný stresor  15 9 

 

 

 
Graf 10: Frekvence odpovědí – negativní vztahy s nadřízenými 
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Položka č. 8: Učení ve třídách s velkým počtem žáků 

 

Učení ve třídách s velkým počtem ţáků označuje 31 % učitelů jako střední zátěţ, 23 % 

většinou vnímá stres a 14 % je přesvědčeno, ţe je to velmi výrazný stresor. Skupina 17 % 

dotazovaných se u této poloţky ztotoţňuje s názorem „nevnímám stres“ a pouze 15 % s názorem 

„většinou nevnímám stres“. 

 

 
Tabulka 10: Frekvence odpovědí – učení ve třídách s velkým počtem žáků 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  30 17 

2 – většinou nevnímám stres 27 15 

3 – občas ano, občas ne 54 31 

4 – většinou vnímám stres 40 23 

5 – velmi výrazný stresor  24 14 

 

 

 
Graf 11: Frekvence odpovědí – učení ve třídách s velkým počtem žáků 
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Položka č 9: Příliš velký počet žáků hyperaktivních, se specifickými poruchami učení, atd. 
 

Ve výrazné převaze učitelé vnímají příliš velký počet ţáků hyperaktivních a ţáků se 

speciálními poruchami učení ve třídách jako stresující faktor v učitelském povolání. 27 % je 

přesvědčeno, ţe je to velmi výrazný stresor, 29 % většinou vnímá stres, 20 % občas ano, občas 

ne, 18 % většinou nevnímá stres a pouze 10 učitelů ze 175 nevnímá stres, kdyţ má mnoho 

hyperaktivních či jinak specifických studentů ve své třídě.  

 

 
Tabulka 11: Frekvence odpovědí – příliš velký počet hyperaktivních, se specifickými poruchami učení, atd.  

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  10 6 

2 – většinou nevnímám stres 31 18 

3 – občas ano, občas ne 35 20 

4 – většinou vnímám stres 51 29 

5 – velmi výrazný stresor  47 27 

 

 

 
Graf 12: Frekvence odpovědí – příliš velký počet hyperaktivních, se specifickými poruchami učení, atd.  
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Položka č. 10: Hluk ve škole 

 

Učitelé zde uvedli, ţe hluk ve škole je z 19 % velmi výrazný stresor. 14 % odpovídajících 

nestresuje, kdyţ je ve školní budově hluk. 25 % respondentů se můţe ztotoţnit s tvrzením „občas 

ano, občas ne“. 

 

 
Tabulka 12: Frekvence odpovědí – hluk ve škole 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  25 14 

2 – většinou nevnímám stres 42 24 

3 – občas ano, občas ne 44 25 

4 – většinou vnímám stres 31 18 

5 – velmi výrazný stresor  33 19 

 
 

 
Graf 13: Frekvence odpovědí – hluk ve škole 
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Položka č. 11: Špatné provozní podmínky (stav a vybavení budov a tříd, financování 

provozu školy) 

 

Špatné provozní podmínky, jako je například stav a vybavení budov a tříd či financování 

provozu, není příliš silně stresující faktor. Nejvíce učitelů, coţ je 35 %, odpovědělo, ţe s tímto 

problémem nemají spojený ţádný stres, a druhý největší počet respondentů se přiklonil k názoru, 

ţe většinou nevnímají stres. Pouze 8 učitelů je přesvědčeno, ţe vybavení škol a tříd je velmi 

stresující.  

 

 

Tabulka 13: Frekvence odpovědí – špatné provozní podmínky (stav a vybavení budov a tříd, financování 

provozu školy) 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  61 35 

2 – většinou nevnímám stres 47 27 

3 – občas ano, občas ne 42 24 

4 – většinou vnímám stres 17 10 

5 – velmi výrazný stresor  8 5 

 

 

 
Graf 14: Frekvence odpovědí – špatné provozní podmínky (stav a vybavení budov a tříd, financování 

provozu školy) 
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Položka č.: 12: Nezájem žáků o učení 

 

 

U této poloţky, učitelé vyjádřili, ţe nezájem ţáků o učení je občas stresuje a občas ne. Z grafu 

15 můţeme vysledovat, ţe 13 % dotazovaných se nestresuje nekázní studentů a 22 % většinou 

nevnímá stres. Podobné počty se však objevují i na druhé straně grafu, 21 % povaţuje nekázeň 

za většinou stresující a 17 % ji zaškrtlo jako velmi výrazný stresor.  

 

 
Tabulka 14: Frekvence odpovědí – nezájem žáků o učení 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  22 13 

2 – většinou nevnímám stres 39 22 

3 – občas ano, občas ne 48 27 

4 – většinou vnímám stres 37 21 

5 – velmi výrazný stresor  29 17 

 

 

 
Graf 15: Frekvence odpovědí – nezájem žáků o učení 
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Položka č. 13: Kázeňské problémy ve třídě 

 

Pokud jde o názory učitelů na kázeňské problémy ve třídě, nejčastější byla odpověď 3, tj. 

„občas ano, občas ne“ (23 % respondentů). 10 % respondentů odpovědělo, ţe stres nevnímají,  

30 % většinou nevnímá stres a stejné mnoţství učitelů (19 %) odpovědělo, ţe většinou vnímají 

stres a ţe je to velmi výrazný stresor.  

 

 
Tabulka 15: Frekvence odpovědí – kázeňské problémy ve třídě 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  17 10 

2 – většinou nevnímám stres 52 30 

3 – občas ano, občas ne 40 23 

4 – většinou vnímám stres 33 19 

5 – velmi výrazný stresor  33 19 

 

 

 
Graf 16: Frekvence odpovědí – kázeňské problémy ve třídě 
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Položka č. 14: Nezájem některých rodičů o své děti 

 

I v této poloţce byla nejčastější odpověď „občas ano, občas ne“ (28 % respondentů). 

Z tabulky 16 dále vyplývá, ţe 27 % učitelů většinou nevnímá stres a 12 % to nepovaţuje vůbec 

za stresující problém. Pouze 11 % respondentů povaţuje nezájem některých rodičů o své děti za 

velice stresující.  

 

Tabulka 16: Frekvence odpovědi – nezájem některých rodičů o své děti  

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  21 12 

2 – většinou nevnímám stres 47 27 

3 – občas ano, občas ne 49 28 

4 – většinou vnímám stres 38 22 

5 – velmi výrazný stresor  20 11 

 

 

 
Graf 17: Frekvence odpovědi – nezájem některých rodičů o své děti  
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Položka č: 15: Mizivá možnost profesního růstu 

 

Učitelé zde v 31 % uvedli, ţe nevnímají mizivou moţnost profesního růstu jako stresový 

faktor. Je překvapující, ţe většinou nevnímá v otázce profesního růstu stres 49 učitelů, coţ je    

28 %. Pouze 7 % si myslí, ţe tato poloţka je silně stresující. 

 

 
Tabulka 17: Frekvence odpovědí – mizivá možnost profesního růstu 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  55 31 

2 – většinou nevnímám stres 49 28 

3 – občas ano, občas ne 30 17 

4 – většinou vnímám stres 28 16 

5 – velmi výrazný stresor  13 7 
 

 

 
Graf 18: Frekvence odpovědí – mizivá možnost profesního růstu 
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Položka č. 16: Postavení učitele ve společnosti 

 

U poloţky číslo 16 se v dotazníku 28 % učitelů ztotoţňuje s názorem „občas ano, občas ne“. 

19 % zvolilo moţnost „většinou vnímám stres“ a „velmi výrazný stresor“. Postavení ve 

společnosti netrápí 16 % respondentů. 

 

Tabulka 18: Frekvence odpovědí – postavení učitele ve společnosti 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  28 16 

2 – většinou nevnímám stres 31 18 

3 – občas ano, občas ne 49 28 

4 – většinou vnímám stres 34 19 

5 – velmi výrazný stresor  33 19 

 

 

 
Graf 19: Frekvence odpovědí – postavení učitele ve společnosti 
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Položka č. 17: Neodpovídající plat 

 

Níţe uvedené údaje nám ukazují, ţe většina učitelů vnímá stresor vyplývající z nízkého platu 

jako středně stresující faktor. 27 % označuje tuto poloţku jako velmi stresující a 22 % si většinou 

uvědomuje stres. Nejmenší procento je v kolonce, kde učitelé zaškrtli „nevnímám stres“.  

 
Tabulka 19: Frekvence odpovědí – neodpovídající plat 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  18 10 

2 – většinou nevnímám stres 20 11 

3 – občas ano, občas ne 51 29 

4 – většinou vnímám stres 39 22 

5 – velmi výrazný stresor  47 27 

 

 

 
Graf 20: Frekvence odpovědí – neodpovídající plat 
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Položka č. 18: Nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 

 

Jak je z uvedeného grafu 21 patrné, nejčastěji učitelé zaškrtli moţnost „nevnímám stres“. Na 

nedostatek času pro odpočinek a relaxaci si nemůţe stěţovat dalších 21 %, protoţe jejich 

odpověď zněla, ţe většinou nevnímají stres. Opačný názor má pouze 23 učitelů, kteří tomuto 

faktoru přisuzují velmi výrazný stresor. 

 

 
Tabulka 20: Frekvence odpovědí – nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 

Spokojenost s výsledky Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 – nevnímám stres  49 28 

2 – většinou nevnímám stres 36 21 

3 – občas ano, občas ne 36 21 

4 – většinou vnímám stres 31 18 

5 – velmi výrazný stresor  23 13 

 

 

 
Graf 21: Frekvence odpovědí – nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 

 

 

Na posledním místě v  dotazníku byla otázka s otevřenou odpovědí, kde respondenti mohli 

uvádět své vlastní názory a postoje k tomuto tématu. Tuto moţnost vyuţilo pouze 27 

respondentů, ale jejich odpovědi byly velice otevřené a upřímné. V této části se potvrzuje, ţe 

kaţdý učitel vnímá zcela odlišně stresující situace. Kdyţ se například vrátíme zpět k poloţce 17, 

k neodpovídajícímu platu, zjistíme, ţe 45 respondentů označilo tento fakt jako velice stresující, 

coţ nepotvrzuje stanovisko učitelky, která se vyjádřila takto: „To, že je mizivá možnost 

profesního růstu, malý plat, nemotivovanost dětí atd. není pro mě otázka stresu.“ (2. stupeň, 

praxe 7–15 let) Muţi k této problematice přistupují jinak; muţ tuto problematiku popisuje 

následovně: „Učitel prakticky nemá možnost si založit vlastní rodinu, na dovolenou těžko pojede 

v únoru do Španělska, pokud bude nemocný, zbankrotuje, nemá kvalitní bydlení, nezmůže se na 

auto a prakticky tráví čas do večera ve škole, kde ze svého volného času zdarma konzultuje 
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s rodiči, jak zanedbávají své děti… To je největší stres tohoto povolání. Samotné povolání totiž 

tolik toho stresu nepřináší. Mít dvojnásobný až trojnásobný plat, snížíme stres odhadem         

o 75 %…“ (1. stupeň, praxe 7–15 let) 

To, ţe v učitelském sboru jsou většinou přátelské vztahy, potvrzují také tyto výpovědi: 

„S žádným z kolegů nemám negativní zkušenost a spolupráce s nimi je na velice dobré úrovni. 

Kvalitní a vstřícný kolektiv napomůže vyrovnat se s nezdary a problémy jak s dětmi, tak s jejich 

rodiči. Vždy mne ‚podrželi‘, když jsem potřebovala. A to jsme skoro samé ženy, kromě ředitele, 

tělocvikáře a školníka.“ (ţena, 1. stupeň, praxe 7–15 let)  

„Na mém pracovišti jsou vynikající kolegové, spolupráce s nimi je velmi dobrá. Jsou ochotni 

pomoci. Stejně tak i vedení školy se zajímá i o osobní problémy pedagogů a bere na ně ohled. Je 

ochotno kdykoliv pomoci, poradit a najít optimální řešení.“ (ţena, 2. stupeň, praxe více neţ 30 

let) 

Učitelé vnímají negativně svoje postavení ve společnosti a většina učitelů je přesvědčena, ţe 

jejich výkon není náleţitě oceněn. To potvrzují i tyto názory: 

„Neustále čelíme kritikám, učitel dělá čtyři hodiny denně, má 3 měsíce prázdnin a v podstatě 

dozoruje. Nikdo neřeší fakt, že děti umí čím dál méně, nejsou schopny samostatnosti v činnostech 

ani v  uvažování.“ (muţ, 1. stupeň, praxe 7–15 let)  

„Celkový nezájem společnosti o učitelskou práci. Špatné hodnocení učitele – důležitost 

profese neodpovídá morálnímu hodnocení.“ (ţena, 2. stupeň, praxe více neţ 30 let) 

Rodiče ţáků představují také plno nástrah. K tomuto tématu se vyjádřilo 5 respondentů, 

nejvýstiţnější se mi zdála výpověď učitelky na 2. stupni s praxí 7–15 let:  

„Velikým stresorem jsou podle mého mínění příliš ochranitelští rodiče, kteří se neustále snaží 

hrozbami a stížnostmi ‚žehlit‘ průšvihy svých dětí. Zde nejde hovořit o nezájmu, ale 

o protekcionistické výchově. Setkali se s ní snad všichni mí kolegové, mne nevyjímaje, a tato 

jednání jsou pro učitele velmi nepříjemná.“ 

Nejvíce připomínek bylo k problematice vyučování ve třídách, kde se objevují problematičtí 

ţáci. K tomuto problému se konkrétněji vyjádřil více neţ jeden učitel: 

„Jako velký zdroj stresu vidím dlouhodobě problematické situace v konkrétní třídě, ať už        

z jakéhokoliv důvodu. Ve chvíli, kdy problému nedávají stejnou prioritu kolegové nebo vedení 

školy, je na to učitel sám, a to je velký problém. Zažil jsem takto dva roky výuku ve třídě, kde se 

situace s chováním žáků dlouhodobě neřešila, všichni už se těšili, že budou v devítce 

a ‚vypadnou‘. Jenže když je máte 5 hodin týdně a víte, že jste na to sám, je to beznadějné. 

Bohužel a naštěstí, všichni počítají s tím, že to za 4, v lepším případě za 2 roky skončí. A když je 

velký problém, učitel se vymění a kolečko začíná nanovo…“ (muţ, 2. stupeň, praxe 7–15 let).  
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„Učím matematiku a fyziku v homogenní třídě s 29 žáky, kde je velký počet žáků s poruchami 

chování, a tam se skutečně o velmi stresovou práci jedná. Dovoluji si soudit, že nejde zdaleka 

tolik o počet žáků, jako o jejich složení.“ (ţena, 2. stupeň, praxe méně neţ 6 let) 

Poslední příspěvek je od učitelky, která učí více neţ 30 let: „Učím 2. ročník a to, co se mi 

sešlo, je na hranici únosnosti. To bych nikdy před těmito dvěma roky neřekla o žádném složení 

mých dosavadních tříd.“ 

Na závěr této interpretace výsledků bych chtěla uvést i několik situací, které se v mé práci 

neobjevily, nicméně někteří respondenti si na tyto případy vzpomněli: 

 „Strach z úrazu dítěte nebo jiného problému při akcích mimo školu.“ (ţena, 1. stupeň, 

praxe méně neţ 6 let) 

 „Stresujícím momentem je pro mne někdy zvonění na konci hodiny z důvodu náhlého 

ukončení rozdělané práce.“ (ţena, 2. stupeň, praxe 16–30 let) 

 „Při nástupu na novou školu – stres o mnoho procent vyšší, po půlroce si vše sedá. Velký 

vliv má konkrétní rozvrh – okna, střídání předmětů, obtížné třídy.“ (ţena, 2. stupeň, praxe 

více neţ 30 let) 

 „Mnoho akcí, záležitostí k prezentaci školy na veřejnosti, které až tak nesouvisí 

s výukou.“ (ţena, 1. stupeň, praxe 16–30 let) 

 „Velmi vulgární vyjadřování žáků především během přestávek.“ (ţena, 2. stupeň, praxe 

16–30 let) 

 „Stresuje mne málo finančních prostředků pro Vv.“ (žena, 2. stupeň, praxe více neţ 30 

let) 

 „Velké množství akcí, na které žáci chodí, a učí se tedy pouze v ‚mezičase‘. Trvá tedy 

chvíli, než si zvyknou na řád výuky.“ (muţ, 1. a 2. stupeň, praxe méně neţ 6 let) 

 „Další nepříjemnou věcí ve školství je to, že škola nemá žádnou pravomoc, aby si mohla 

poradit s výrazně problémovými žáky.“ (ţena, 2. stupeň, praxe 7–15 let) 

 „Fakt, že kvalita mé práce je vidět prostřednictvím výsledků někoho jiného (žáků), že to 

nemohu mít plně pod kontrolou.“ (ţena, 2. stupeň, praxe 16–30 let) 

 

 

6 Vyhodnocení hypotéz 

 

Při zpracovávání dat jsem ze všech zjištěných údajů spočítala aritmetický průměr, aby bylo 

moţné naměřené hodnoty dobře prezentovat a porovnávat. Z aritmetického průměru bylo moţné 

vypočítat střední hodnotu základního souboru, jejíţ skutečná hodnota není zpravidla známá. 
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Vzorec pro aritmetický průměr má následující tvar: 

 

Tzn. součet všech hodnot vydělený jejich počtem, přičemţ n představuje celkovou četnost všech 

hodnot. (Chrásta, 2007) 

 

 

Tabulka 21: Pořadí závažnosti působení jednotlivých stresorů 

Stresory 

Pořadí stresorů podle 

závaţnosti 

celkové 

pořadí  

aritmetický 

průměr  

učení ve třídách s velkým počtem ţáků 1. –2. 3,52 

příliš velký počet ţáků hyperaktivních, se specifickými poruchami 

učení atd. 1. –2. 3,52 

neodpovídající plat 3. 3,44 

příliš mnoho administrativních povinností 4. 3,19 

postavení učitele ve společnosti 5. –6. 3,07 

kázeňské problémy ve třídě 5. –6. 3,07 

nezájem ţáků o učení 7. 3,06 

hluk ve škole 8. 3,02 

nezájem některých rodičů o své děti 9. 2,94 

časté změny vzdělávacích projektů a organizace školy 10. 2,81 

časový tlak  11. 2,78 

nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 12. 2,73 

mizivá moţnost profesního růstu 13. 2,4 

špatné provozní podmínky (stav a vybavení budov a tříd, financování 

provozu školy) 14. 2,22 

negativní vztahy s nadřízenými 15 2,13 

přípravy na výuku 16. 2,07 

negativní vztahy v pedagogickém sboru 17. 2,05 

špatná spolupráce mezi kolegy 18. 1,86 

 

Z výše uvedených výsledků průzkumu v tabulce 21 je patrné, ţe učitelé vnímají jako největší 

stresující faktor učení ve třídách s velkým počtem žáků a příliš velký počet žáků 

hyperaktivních a žáků se specifickými poruchami učení. Na dalších místech evidujeme 

stresory jako neodpovídající plat, příliš mnoho administrativních povinností, postavení učitele ve 

společnosti, kázeňské problémy ve třídě, nezájem žáků o učení atd.  
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Hypotéza 1 

 

H1: Učitelé základních škol považují za nejvíce stresující faktor kázeňské problémy ve 

třídě. 

 

Při ověřování této hypotézy jsem vycházela z dotazníku „Zdroje stresu v učitelské profesi“ 

(viz příloha 3). Výsledky tohoto výzkumu jsou zobrazeny v tabulce 21. Vyplývá z něj, ţe mezi 

stresory, které nejčastěji ovlivňují učitele základních škol a jejich profesi, je na prvním místě 

učení ve třídách s velkým počtem ţáků a příliš velký počet ţáků hyperaktivních a ţáků se 

specifickými poruchami učení.  

Stresor představující kázeňské problémy ve třídě se umístil aţ na šestém místě. 33 učitelů ze 

175 sice odpovědělo, ţe kázeňské přestupky vnímá jako nejvíce stresující faktor, ostatních 142 

učitelů však zaškrtlo jiné políčko v dotazníku. V následujícím grafu 22 vidíme srovnání, jak 

učitelé vnímají kázeňské problémy ve třídě při kumulaci nejvíce stresových situací. 

Aritmetický průměr faktoru „kázeňské problémy ve třídě“ činí 3,07. U faktorů „učení ve 

třídách s velkým počtem ţáků“ a „příliš velký počet ţáků hyperaktivních, se specifickými 

poruchami učení atd.“ vychází aritmetický průměr 3,52 – tento výsledek překvapivě ukázal, ţe 

kázeňské problémy nejsou nejvíce stresujícím faktorem. Hypotéza byla tedy vyvrácena. 

 

  

Graf 22: Frekvence výsledků – učení ve třídách s velkým počtem žáků; příliš velký počet žáků 

hyperaktivních, se specifickými poruchami učení, atd. a kázeňské problémy ve třídě 
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Hypotéza 2 

 

H2: Neodpovídající plat je pro dotazované učitele větším stresorem než postavení učitele ve 

společnosti. 

 

 Výsledky průzkumu zaznamenané v tabulce 21 ukazují, ţe aritmetický průměr faktoru stresu 

neodpovídajícího platu je 3,44 a postavení učitele ve společnosti má míru stresovosti 3,07. 

Z toho vyplývá, ţe rozdíl mezi oběma stresory je sice malý, ale nedostatečné finanční 

ohodnocení představuje pro učitele základních škol větší stresovou zátěţ. Při převodu obou 

faktorů na procenta bylo zjištěno, ţe o 5 % převaţuje stresor špatného finančního ohodnocení 

(viz Graf 24). Hypotéza byla tedy verifikována. 

 

 

Graf 23: Frekvence odpovědí – postavení učitele ve společnosti a neodpovídající plat 

 

 

 

Graf 24: Poměr stresu – postavení učitele ve společnosti versus neodpovídající plat  
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IV ZÁVĚR 

 
Učitelská profese patří k nejnáročnějším povoláním a díky neustálému rozvoji společnosti      

a nárůstu objemu informací jsou na učitele kladeny stále větší nároky a je nucen přebírat čím dál 

více zodpovědnosti. Náročnost učitelského povolání dokládá i mnoho výzkumů, které potvrzují, 

ţe učitelé jsou ve svém zaměstnání často ve stresu.  

Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na problémy, kterým musí učitelé čelit, nalézt 

hlavní faktory učitelského stresu a následně ověřit dvě hypotézy, které byly stanoveny na 

základě poznatků z odborné literatury: 

Hypotéza č. 1: Učitelé základních škol povaţují za nejvíce stresující faktor kázeňské problémy 

ve třídě. 

Hypotéza č. 2: Neodpovídající plat je pro dotazované učitele větším stresorem neţ postavení 

učitele ve společnosti. 

Hypotézy byly testovány na skupině 175 učitelů základních škol v Praze 6 a pro získání dat 

byla pouţita metoda dotazníku. Získané údaje byly vyhodnoceny a pomocí tabulek a grafů 

sumarizovány. První hypotéza byla vyvrácena, druhá verifikována. 

Výsledky, které jsou v této práci prezentovány, potvrzují, ţe zdroje zátěţe učitelů nejsou 

spojené jen se ţáky, ale jejich příčiny se mohou objevovat i v souvislosti s rodiči ţáků, mohou 

spočívat v pracovní nespokojenosti či v nedostatečném finančním ohodnocení. Výzkum 

vycházející ze subjektivního proţívání učitelů prokázal, ţe nejzávaţnějším stresorem pro učitele 

základních škol je učení ve třídách s velkým počtem žáků a příliš velký počet žáků 

hyperaktivních nebo žáků se specifickými poruchami učení. Dalšími hlavními stresory jsou 

nízké finanční ohodnocení a příliš mnoho administrativních povinností. Kázeňské problémy se 

překvapivě umístily aţ za učitelskou prestiţí. Jako nejméně vnímané faktory stresu byly určeny 

vztahy na pracovišti.  

Podobných výsledků bylo dosaţeno i ve výzkumu psychologa K. Paulíka z Ostravské 

univerzity v Ostravě, který se zabýval identifikací zdrojů pracovní zátěţe učitelů. Ve svém 

výzkumu uvádí deset vlivů, které nejvíce zatěţují učitele základních a středních škol. V tomto 

výčtu najdeme na prvních pěti místech nízké společenské hodnocení, neodpovídající plat, 

nutnost podřizovat se administrativním rozhodnutím, která neberou v úvahu názory učitelů, 

nedostatek času pro odpočinek a relaxaci, učení ve třídách s velmi rozdílnou úrovní ţáků. 

(Průcha, 2002) 

Je velice zajímavé, ţe v mém výzkumu je faktor příliš velký počet žáků hyperaktivních         

a žáků se specifickými poruchami učení v jedné třídě na prvním místě v pracovní zátěţi učitelů. 
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Domnívám se, ţe se tento faktor v nově provedených průzkumech bude často objevovat na 

prvních pozicích, protoţe současné školství v České republice se snaţí vytvořit demokratickou 

a humánní bázi. Škola by měla poskytovat všem stejnou šanci ke vzdělání a k tomu patří               

i integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do běţné školy. 

Spolupráce a vztahy na pracovišti se nejeví jako závaţný problém, a i kdyţ je muţský prvek 

pro ţáky důleţitý, domnívám se, ţe veřejné mínění odvozuje tento problém spíše od stereotypů, 

kterými vnímá role muţů a ţen ve společnosti.  

Poţadavky na pracovní výkon učitele jsou sice náročné, ale učitelské povolání je smysluplná 

práce, která mnohým přináší radost a uspokojení, coţ dokládá i citace z jednoho dotazníku, který 

byl součástí mého průzkumu:  „Je to mnohdy očistec, ale radost dětí i učitele z úspěšné a dobře 

odvedené práce je odměnou, kterou v jiném zaměstnání nenajdete.“  
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Příloha č. 1:  

Pedagogičtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci. 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance 

uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně) 

 

 

Pozn.: Učitelé jsou zařazeni většinou do 12. platové třídy (vysokoškolské vzdělání v magisterském 

programu) 

 

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových 

stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně) 

 

 

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

 

Platový 
stupeň 

Počet let 
započitatelné 

praxe 

Platová třída 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 do 6 let 8000 8150 8650 9350 10150 11000 11950 12950 14050 15250 16550 17950 19450 21100 23350 25300 

2 do 12 let 8150 8550 9300 10100 10950 11850 12850 13950 15150 16450 17800 19300 20950 22700 25150 27250 

3 do 19 let 8500 9250 10000 10850 11800 12750 13850 15000 16300 17700 19200 20800 22550 24450 27050 29350 

4 do 27 let 9150 9950 10800 11700 12700 13750 14950 16200 17540 19050 20650 22400 24300 26350 29150 31600 

5 nad 27 let 9900 10750 11650 12600 13700 14800 16100 17400 18900 20550 22250 24100 26150 28350 31400 34000 

Platový 
stupeň 

Počet let 
započitatelné 

praxe 

Platová třída 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 do 6 let 8000 8300 8800 9550 10350 11200 12150 15000 20000 20100 20200 20300 20500 21200 23450 25400 

2 do 12 let 8250 8750 9500 10300 11150 12100 13100 15600 20250 20450 20550 21000 21250 22750 25250 27350 

3 do 19 let 8700 9450 10200 11050 12000 13000 14150 16250 20600 20900 21000 21800 22800 24500 27150 29450 

4 do 27 let 9350 10150 11000 11950 12950 14050 15200 17000 21050 21450 21650 22650 24550 26450 29250 31700 

5 nad 27 let 10100 11000 11850 12850 13950 15100 16400 17800 21600 22000 22500 24400 26300 28500 31500 34100 
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Příloha č. 2: 
 

Seznam škol, kam byl dotazník odeslán 

 

Základní škola Červený vrch, Praha 6, Alţírská 26 

Základní škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1 

Základní škola náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6/1022 

Základní škola Petřiny – jih, Praha 6, Šantrochova 2 

Základní škola T. G. Masaryka, Praha 6, nám. Českého povstání 6 

Základní škola, Praha 6, Bílá 1 

Základní škola, Praha 6, náměstí Svobody 2  

Základní škola Dědina, Praha 6, Ţukovského 6 

Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 

Základní škola Hanspaulka, Praha 6, Sušická 29 

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52 

Základní škola Na Dlouhém lánu, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 

Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 

Základní škola Petřiny – sever, Praha 6, Na Okraji 43 

Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 

Základní škola, Praha 6, Nebušická 369 

Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6, Socháňova 19 

Základní škola Jana Wericha, Praha 6, Španielova 19 

Základní škola, Praha 6 – Lysolaje, Ţákovská 3 
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Příloha č. 3: 

 
Dotazník pro bakalářskou práci 

Dobrý den, obracím se na Vás se ţádostí o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník je 

zcela anonymní a poslouţí pro účely zpracování mé bakalářské práce, jeţ se zabývá zdrojem 

stresu v učitelské profesi. Dotazník, prosím, vyplňte co nejpoctivěji, aby získaná data byla 

relevantní pro výzkum.  

Za Vaši ochotu a čas Vám předem mnohokrát děkuji. 

Vlasta Beranová  

studentka Pedagogické fakulty UK, Praha  

 

Pohlaví *  

 ţena 

 muţ 

 

Vyučuji na *  

 1. stupni ZŠ 

 2. stupni ZŠ 

 

Učím *  

 méně neţ 6 let 

 7–15 let 

 16–30 let 

 více neţ 30 let 

 

ZDROJE STRESU V UČITELSKÉ PROFESI  

Stresové situace souvisejí s výkonem učitelské profese. Na následující soubor otázek odpovídejte 

škálou od 1 (nevnímám stres) do 5 (velmi výrazný stresor). 

 

 

 

1. časový tlak *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

2. přípravy na výuku *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 



69 

 

 

3. příliš mnoho administrativních povinností *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

4. časté změny vzdělávacích projektů a organizace školy *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

5. špatná spolupráce s kolegy *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

6. negativní vztahy v pedagogickém sboru *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

7. negativní vztahy s nadřízenými *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

8. učení ve třídách s velkým počtem ţáků *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

9. příliš velký počet ţáků hyperaktivních, se specifickými poruchami učení, atd. *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

10. hluk ve škole *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

11. špatné provozní podmínky (stav a vybavení budov a tříd, financování provozu školy) *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 
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12. nezájem ţáků o učení *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

13. kázeňské problémy ve třídě *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

14. nezájem některých rodičů o své děti *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

15. mizivá moţnost profesního růstu *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

16. postavení učitele ve společnosti *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

17. neodpovídající plat *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

18. nedostatek času pro odpočinek a relaxaci *  

 
1 2 3 4 5 

 

nevnímám stres      velmi výrazný stresor 

 

Jiné (vypište 

 

Děkuji za spolupráci. 
Pokud by Vás zajímaly výsledky, stačí zaslat e-mail na adresu: vberanova@hotmail.com a po 

zpracování se ráda o zjištěné výsledky podělím.  

 

 


