UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta
CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU

Začínající učitel
Faktory odchodu ze školství

Závěrečná bakalářská práce

Autor:

David Jaroš

Obor:

Školský management

Forma studia:

kombinované

Vedoucí práce:

Mgr. Irena Lhotková, Ph.D.

Datum odevzdání práce:

2012

Prohlašuji, že jsem předkládanou závěrečnou bakalářskou práci vypracoval sám za
použití zdrojů a literatury v ní uvedených.
David Jaroš

2

Resumé
Závěrečná práce se ve své teoretické části zabývá osobností učitele a základními
stresory, které ztěžují jeho práci a které mohou vést k odchodu ze zaměstnání. V praktické
části práce se autor prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřil na zjišťování míry zátěže
jednotlivými stresory a situacemi, se kterými začínající učitel přichází ve své praxi do styku.
Práce vychází z odborné literatury uvedené v závěru práce a z dotazníkového šetření
provedeného se 49 respondenty.
Bakalářská práce přináší návrhy, jak zmírnit zátěž, která je bohužel přirozenou
součástí učitelské profese, popřípadě jak jí předcházet.

Summary
The final work deals with the personality of teachers and the basic stressors, which make their
work more difficult and which can be one of the reasons of resignation. In the practical part
author used the questionnaires to find the rate of the load for the beginning teachers.
The work is based on the literature listed at the end and on the questionnaire survey, which
was performed with 49 respondents.
The final work provides suggestions how to reduce the stress, which is unfortunately a natural
part of the teaching profession, or how to prevent it.

Klíčová slova: začínající učitel, osobnost učitele, stresory, faktory odchodu, syndrom
vyhoření

Key words: the beginning teacher, the personality of teacher, stressors, factors of resignation,
„burn up“ syndrome
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Úvod
Předsudky společnosti ovládají představy lidí o tom, že učitelské povolání se
vyznačuje především výhodami častého volna a prázdnin, které toto povolání staví do pozice
práce s vysokou četností volných dní k relaxování a odpočinku. Při bližší percepci na situaci
kantorů je nutné podotknout, že jejich pracovní náplň neskýtá pouze časté volné dny, ale
ukazuje jejich zaměstnání jako plné zodpovědnosti za vzdělávání další generace, kdy oni sami
přenáší na žáky nové informace, učí je zodpovědnosti a kázni, zdvořilosti, disciplíně
a pravidlům, které společnost ustanovuje [Kallwass 2007: 26]. Při takové pracovní zátěži se
není radno divit, že zaměstnání učitele patří k rizikovějším případům výskytu pracovního
stresu a syndromu vyhoření.
Tato práce si klade za úkol ukázat začínajícím učitelům právě problematiku výskytu
stresových situací, které se mohou vystupňovat až do té míry, kdy se objeví syndrom
vyhoření. Nutné je poukázat na příčiny tohoto syndromu, aby bylo možné se vyhoření a stavu
přílišného stresu vyhnout. Zároveň, pokud se již jedinec dostane do stavu beznaděje, frustrace
a ztrátě ideálů, chceme ukázat, jak se s touto nastalou situací vyrovnat a jak ji i nadále řešit
nejen v rámci okolí, ale i v nitru sebe samého. Zároveň tato práce může posloužit jako návod
pro zaměstnavatele a nadřízené, kteří chtějí frustrovanému pracovníkovi znovu vrátit chuť
do práce a chtějí opět zformovat jeho ztracené pracovní ideály, popřípadě nastavit pracovní
podmínky tak, aby se případným problémům začínající učitelé vyhnuli.
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1. Učitel
V této části mé práce jsem využil nejen studia odborné literatury, ale i výsledky mého
dotazníkového šetření.

1.1 Profese učitele
Dle §3 zák. 563/2004 Sb. je pedagogickým pracovníkem ten, „…kdo koná přímou
vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogickopsychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a
vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu.“ Podmínkou pro vykonávání
pedagogické činnosti je být zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy.
Stejně tak může být zaměstnancem státu nebo ředitelem školy. Stejně tak i zaměstnanci
v zařízeních

sociální

péče,

kteří

vykonávají

přímou

pedagogickou

činnost,

jsou

pedagogickými pracovníky.
Dále dle výše uvedeného zákona musí pedagogický pracovník splňovat tyto
předpoklady:
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
c) je bezúhonný,
d) je zdravotně způsobilý a
e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.

Škola je pracovištěm, které má svá pravidla a normy, jež je nutno z hlediska
pracovníka naplnit. Učitel se stává autoritou, která má nejen určitou moc, ale i určité hranice,
kterým se musí jako učitel podvolit. Prostřednictvím plnění těchto norem, očekávání
a předpokladů učitel naplňuje jistou pracovní prestiž, kterou mu role učitele poskytuje. Tyto
požadavky mohou být uspokojovány a naplňovány pouze na subjektivní úrovni a mohou se
tak stát zdrojem stresu a napětí. Podobně tak i interpersonální vztahy na pracovišti (vztahy
s kolegy, vztahy s nadřízenými) mohou být na jednu stranu oporou a na druhou stranu zátěží
nejen v učitelské, ale v jakékoli profesi (Vágnerová 2008: 47). Stresovým faktorem se často
může stát i subjektivní pocit, že i když začínající učitel splňuje všechny výše uvedené
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zákonné podmínky, přesto není schopen zvládat v plné šíři své povinnosti v rámci výchovné a
vzdělávací práce.
Profese učitele je společensky velmi sledovanou, často kritizovanou, v žebříčcích
prestiže bývá na předních místech, ale obecně této prestiže příliš nepožívá. Možná i kvůli
těmto rozdílným náhledům, psychicky náročné práci, malému ohodnocení i dalším příčinám
nesměřuje do školství velké procento absolventů pedagogických oborů a další část opouští
základní školy po jednom až třech letech praxe.

1.1.1 Osobnost učitele
O osobnostním profilu učitele bylo napsáno již mnoho knih. Nicméně pravdou je fakt,
že si jednotliví autoři vzájemně v některých údajích i odporují. Jedná se především o to, zda
vlastnosti osobnosti učitele ovlivňují edukační proces. Většinou se přiklánějí k tomu, že
osobnost učitele (jeho vlastnosti, pohlaví, etnická příslušnost, verbální a profesní zkušenosti)
nemají na žáka takový vliv jako to, co učitel při vzdělávacím procesu dělá. Neznamená to
samozřejmě, že by učitel neměl mít určité morální předpoklady, volní vlastnosti, vztah k práci
apod. Všichni přece známe staré přísloví, že příklady táhnou. Ale to je vlastně potvrzením
výše uvedeného názoru – osobnostní profil sám o sobě má jen nepřímý vliv na vzdělávání a
výchovu žáků. Důležité je právě to, jak tyto své osobnostní předpoklady učitelé využívají
v konkrétní situaci, jak je kombinují s vyučovacími metodami, jaký příklad dávají dětem.
Na osobnost učitele se přesto, že výzkumy nezjistily přímou souvislost mezi
charakterovými vlastnostmi učitele a výsledky jeho žáků, ve společnosti kladou vysoké
požadavky, což může být jednou z příčin časného ukončení pracovního poměru.
Zajímavé výsledky měl výzkum z roku 1994, který zkoumal odpovědnost učitelů za
úspěchy či neúspěchy jejich žáků. Mladší učitelé (a zvláště muži) cítí více odpovědnosti za
neúspěchy žáků, přičemž se stoupajícím stupněm školy klesá odpovědnost učitelů nejen za
neúspěchy, ale i úspěchy žáků (Průcha 1997: 183 a dále). Z toho vyplývá, že především na
základních školách jsou začínající učitelé vystaveni většímu stresu, který pramení nejen ze
subjektivních důvodů, ale i z očekávání jejich okolí, zvláště pak rodičů žáků (je to začínající
učitel, proto má moje dítě špatné výsledky).
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Jakýsi nepsaný „kodex“ vlastností osobnosti učitele je pak průsečíkem požadavků
odborníků, očekávání společnosti a konkrétního jedince. Jde zvláště o vztah k dětem, morální
a volní vlastnosti, charakter, temperament, svědomí, postoje atd.
Celá řada odborníků popsala i další předpoklady, jež kromě jiného vedou ke stavu,
který označujeme jako „dobrý učitel“. Například britský odborník Chris Kyriacou (1996)
uvádí 7 klíčových dovedností učitele (týkají se spíše didaktických záležitostí, méně
výchovy):
1.

plánování a příprava (cíle, obsah, prostředky, které dovednosti mají žáci

ovládnout na konci učební jednotky),
2.

realizace vyučovací jednotky,

2.

řízení vyučovací jednotky (reakce na situace, udržení pozornosti, aktivity žáků),

3.

klima třídy (dovednosti učitele, které jsou nutné pro vytvoření a udržení

kladných postojů žáků vůči vyučování, a jejich motivace k účasti na probíhajících
procesech),
4.

kázeň (dovednosti potřebné k udržení pořádku, řešení projevů nežádoucího

chování),
5.

hodnocení prospěchu žáků (jak formativní, které napomáhá jejich rozvoji, tak

sumativní, které zachycuje výsledky)
6.

reflexe vlastní práce a evaluace (kritická, s cílem zlepšit).

Osobnost učitele je tedy souhrnem různých předpokladů a je jasné, že studium na
vysoké škole nemůže zcela zabezpečit jejich harmonický rozvoj. Ten záleží na mnoha
faktorech, přičemž zkušenosti přicházející s věkem a délkou praxe jsou jedněmi z nich.

1.2 Psychická zátěž
1.2.1 Stres
Pojem stres, neboli také napětí či zátěž poprvé použil kanadský endokrinolog Selye,
který tak popsal způsob, jakým se organismus brání různým zátěžím. Dle [Nakonečný 1995]
lze dnes pojem stres definovat mnohem obšírněji, jelikož dnes lze tento pojem zaměřit
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i na projevy jednotlivce. Z hlediska psychologie lze stres chápat jako nadměrné zatížení
organismu [Vágnerová 2008].
Pro identifikaci stresové situace je klíčová intenzita stresové situace a schopností
danou situaci zvládnout. O stresové situaci se hovoří právě tehdy, pokud míra stresových
faktorů převyšuje schopnost tuto situaci zvládnout a tak lze tento faktor definovat jako tzv.
nadlimitní zátěž. Takováto hladina stresových faktorů způsobuje vnitřní napětí jedince a
narušuje harmonii organismu. Příčinou přetížení nemusí být pouze jeden faktor, ale může jít o
souhru hned několika najednou, např. ekonomické, intimní, sociální aj. Stejně tak se nemusí
jednat pouze o jeden náhlý stresor, jako např. úmrtí v rodině, ale může se jednat
o běžné každodenní činnosti, které jedinci právě svou každodenností způsobí psychické napětí
[Křivohlavý, Psychologie zdraví].
Dlouhotrvající stres, který není žádným způsobem korigován, může přinášet psychické
i somatické problémy. V zásadě je možno říci, že psychický a emoční stres ovlivňují centrální
nervový systém a mohou vyvolat neurózy. Chronická zátěž se silnou emoční složkou může
vést k onemocněním, která nazýváme psychosomatická, jako je např. vředová choroba
žaludku, dvanáctníku, ischemická choroba srdeční, vertebrogenní potíže, astma aj. (Vašina
1999: 23).
Stres ovšem nemusí na jedince působit vždy negativně. Nejde-li o zátěž dlouhodobou
či opravdu silnou, může být i motivací. Učitel např. pod tlakem ze strany ředitele zvládne
nějaký úkol rychleji a snáze, než kdyby disponoval dostatkem času bez „hrozby“ kontrolou.
Takto stimulovaný pracovní výkon však nelze opakovat donekonečna, učitel musí mít
možnost pracovat i bez ovlivňování stresem, jinak hrozí psychické potíže, vedoucí až
k syndromu vyhoření.

1.2.2 Stresory začínajících učitelů
Pojem začínající učitel se objevuje v české i zahraniční odborné literatuře. Zahrnuje
nejen určité charakteristiky osobních předpokladů absolventů vysoké školy, ale také jejich
profesní start včetně rozčarování z rozdílu mezi studiem (teorií) a skutečnou prací (praxí).
Stresorů, které přispívají k odchodům mladých učitelů ze školy, je bohužel tolik, že jen
skutečně psychicky silný a odolný jedinec vydrží déle než několik prvních let. Dnešní
absolventi jsou ze všech stupňů školského systému, jimiž si doposud prošli, a dalších forem
učení vybaveni především schopností argumentace, sebevědomím, znalostí moderních
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technologií a jistou dávkou odborných znalostí. Pro úspěšný start začínajícího učitele je to
bohužel málo.
V. Holeček ve svém výzkumu provedeném v letech 1999 - 2001 mezi učiteli
základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zjistil, že
nejčastějšími stresory jsou v následujícím pořadí přetížení, vedení, žáci, frustrace
(neuspokojená seberealizace), rodiče, škola a na posledním místě kolegové. Ve výsledcích
překvapilo, že na prvních místech nejsou žáci, ale přetížení a vedení – zbytečná
administrativa, neustálá časová tíseň, krátké termíny, v neposlední řadě nejen vedení
konkrétní školy, ale i nadřízené orgány a jejich kontroly a vyhlášky.
Na jednotlivé stresory se zaměřím i ve srovnání s výsledky výzkumu prováděného
v rámci praktické části této bakalářské práce.

1.2.2.1 Přetížení
Po nástupu do svého prvního zaměstnání je začínající učitel plný ideálů a představ, jak
uplatní všechny své nabyté znalosti a dovednosti. Ale na vyplňování všech „nutných“
formulářů zcela jistě připraven není. Základní školství je zahlceno množstvím přehledů, které
se musí odesílat zřizovateli, na krajské úřady, ministerstvu. Mnohdy jde o duplicitní údaje, o
čemž ví pouze ten, kdo je zpracovává, ale jednotlivé instituce nejsou propojeny, proto není
možno stejný přehled poslat na více míst. Každý formulář totiž vypadá jinak, přitom vyžaduje
tytéž informace. Vedení školy pak vytváří pro své zaměstnance různé dotazníky a tabulky,
jejichž zpracování podléhá většinou krátkému termínu a jejichž odeslání je nadřazeno práci
s dětmi. Pokud škola termín nedodrží, vystavuje se riziku sankcí. Začínající učitel tak
vyplňuje a odevzdává a díky tomu postupně odbývá přípravu na vyučování. Ve většině
předmětů musí totiž mít dostatečný počet známek, dát dětem možnost si špatné hodnocení
opravit, musí si naplánovat také práci pro handicapované děti, pro cizince atd. Přímou prací
s dětmi tráví učitel denně v průměru 4 -7 hodin, ale ostatními (převážně administrativními)
úkony stráví nejen čas zbývající do konce zákonem dané pracovní doby, ale velmi často i
dlouhý čas nad její rámec.
Je jasné, že začínající učitel nemá takové zkušenosti, aby administrativní záležitosti
řešil s rutinou, potřebuje více času k pochopení této problematiky, zvláště pokud jde např. o
změnu školního vzdělávacího programu. Zde je podle mého názoru mnoho problémů. Na
vysoké škole sice získá student základní informace o Rámcovém vzdělávacím programu, ale
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konkrétní zpracování tam není možno objasňovat. A dostane-li se na školu, kde ihned po
nástupu do zaměstnání dostane za úkol přepracovat svůj předmět (ať už jsou důvody
jakékoliv), je to pro něj velkým stresorem. Bohužel i takové případy se stávají, protože ředitel
může mít mylnou představu, že k takové činnosti je student velmi dobře z fakulty vybaven.
Ano, ale pouze teoreticky, s uvedením znalostí do praxe musí začínajícímu učiteli někdo
pomoci a rozhodně není vhodné, aby tak časově náročnou práci zvládal na začátku své
profesní kariéry.
Ovšem dle výsledků mého výzkumu změny vzdělávacího programu nejsou tím
nejzávažnějším administrativním strašákem. Většina respondentů považuje za opravdu velký
problém to, že se vyplňování různých dotazníků a formulářů často nadřazuje nad přímou
vzdělávací a výchovnou práci s dětmi. Bohužel nejde jen o dojem, protože např. kontroly škol
ze strany České školní inspekce se zaměřují především na správně vedenou dokumentaci.
Začínající učitel, který má po ukončení studia nadšení pro práci s dětmi, bývá natolik
zaměstnán administrativou, že původní elán vyprchává. Z pedagoga se tak stává spíše
úředník.

1.2.2.2 Vedení
I když ve výše zmiňovaném Holečkově výzkumu je na druhém místě ve stresorech
učitele vedení, můj výzkum toto zcela nepotvrdil. Ve většině případů respondenti odpověděli,
že vedení jim většinou vyjde vstříc. Vzhledem k tomu, že mezi oběma výzkumy je velký
časový odstup, lze se domnívat, že situace v přístupu vedení škol k začínajícím učitelům se
posunulo k lepšímu. Samozřejmě (jak bylo uvedeno v jedné z odpovědí), je vše jen o lidech.
Začínající pedagog se tak setká ze strany nadřízených i s arogancí a přezíravostí. A stejně jako
je tomu i na jiných pracovištích, mladý člověk bez závazků bývá pověřován častěji úkoly,
které vyžadují větší časový prostor, popřípadě jen proto, že nikoho jiného jimi nadřízený
nechce zatěžovat.

1.2.2.3 Žáci
Výzkum potvrdil, že žáci jsou celkem významným stresujícím faktorem a nemusí jít
vždy jen o jejich chování. Začínající učitelé bývají často nemile překvapeni množstvím dětí
ve třídě, protože v poslední době díky úsporným opatřením se ředitelé škol snaží ušetřit
například i formou slučování tříd na maximální početní hranici. K této situaci přistupuje velké
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množství dětí se speciálními výchovnými potřebami, děti handicapované a s tím související
nutnost náročnější přípravy na hodiny. Pro část žáků je totiž třeba upravit práci, pro některé i
vzdělávací program, a pokud škola nezajistí dostatečný počet asistentů těm dětem, které to
potřebují, je učitel, a zvláště začínající, v těžké situaci.
Vztah mezi učitelem a žákem může být oboustranně naplňující i stresující. I přesto, že
má učitel ve škole určitou moc, ne vždy mu pomůže, pokud nedisponuje určitými
osobnostními předpoklady, přirozenou autoritu nevyjímaje. Žáci navíc přicházejí z různých
sociálních vrstev, s různými inteligenčními a kognitivními předpoklady, s různými
očekáváními a návyky v oblasti sociálních vztahů. Navíc v posledních letech se stále více
mluví o vzrůstající agresivitě dětí (mnohdy podporovaných rodiči), jejich nechuti k práci,
neochotě plnit pokyny, hledáních chyb u učitele a nikoli u sebe. I z toho důvodu se začíná
mluvit o potřebě ochrany učitele jako veřejného činitele, to je ale zatím pouze v rámci
politických diskusí.
Začínajícímu učiteli tak ve zvládání práce s dětmi pomůže jen hlubší příprava na
vysoké škole, více praktických zkušeností v rámci studia a pomoc dané školy – nejen vedení,
ale i kolegů.

1.2.2.4 Rodiče
Stresové situace někdy nastávají při komunikaci s rodiči žáků. Začínající učitel, i
pokud nemá žádné problémy v jednání s dětmi, může zažívat pocity nervozity, má-li se setkat
s jejich rodiči. To nastává brzy po zahájení školního roku na prvních třídních schůzkách.
Mladí pedagogové nejsou připraveni na to, jak mluvit s často staršími lidmi, jak s nimi řešit i
nepříjemné situace. V dnešní době také mnoho rodičů bere školu nikoli jako státní vzdělávací
instituci, ale jako službu, kterou si objednali. Svou případnou nespokojenost pak dávají najevo
až arogantním způsobem a pro pedagoga jde často o zkoušku sebeovládání a tolerance.

1.2.2.5 Kolegové
Dobré vztahy s kolegy na pracovišti jsou důležité z několika důvodů. Jedním z nich je
pozitivní atmosféra, pomáhající spolupracovníci a z toho vyplývající příjemné pracovní
prostředí, kam se začínající učitel těší. Spokojený zaměstnanec samozřejmě odvádí kvalitnější
práci. Dalším důvodem je možnost kohokoliv (nebo alespoň většinu) z kolegů požádat o radu
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či pomoc a vědět, že se jí dočká. Pokud na mladého učitele působí ostatní stresory a jsou
v pořádku vztahy s kolegy, je možné spoustu problémů vyřešit k všeobecné spokojenosti.

1.2.2.6 Individuální stresory
K pracovním problémům se často řadí i potíže v osobním životě, v rodině. K nim se
může přidat nespokojenost s ohodnocením (většinou finančním, popř. nenaplněná potřeba
alespoň ústního ocenění ze strany vedení, kolegů, rodičů, dětí), neschopnost relaxovat, snaha
po maximálních výkonech atd.
Začínající učitel se sám musí naučit „ordinovat“ si odpočinek. Přestávky by měl
využívat opravdu pro sebe, i když zkušení pedagogové vědí, že během školního dopoledne
nebývá čas ani na základní lidské potřeby.
K individuálním stresorům však z velké části patří neuspokojení potřeby po
ohodnocení okolí – prestiž „mého“ povolání, dobré platové podmínky (a z nich vyplývající
zázemí a jistoty, nepotřebnost hledání si přivýdělků apod., což ve svém důsledku zhoršuje
učiteli podmínky pro přípravu na vyučování), minimální šance na kariérní postup.

1.2.3 Syndrom vyhoření
Nyní se zaměříme na situaci, která začínajícímu učiteli většinou nehrozí, ale měl by o
ní vědět, aby jí mohl předcházet.
Syndrom vyhoření neboli „bournout efekt“ je určitá psychická změna stavu, která
definuje proměnu psychického vnímání skrze vyčerpání psychických a fyzických sil jedince.
Dochází ke ztrátě motivujících a stimulujících efektů, které zprvu vedly k radosti z práce
a k uspokojení z výsledku. Jedinec tak ztrácí entuziasmus a vlastní vnitřní sílu. K této změně
stavu jedince dochází především u profesí, které se vyznačují častými kontakty s lidmi
a nadměrným používáním kognitivních funkcí. Může tak docházet k narůstání míry stresu,
ztrátám zájmu o zaměstnání, ztrátou energie a idealismu. Vzniká tak celková únava
organismu, pasivita a jedinec cítí celkové zklamání a neuspokojení z práce. Snížení úrovně
plnění pracovních povinností nebývá spjato se špatnými schopnostmi pracovníka, ale spíše
s jeho nově nabytými negativními postoji a následným chováním, které z daného postoje
vyplývá. Nejčastěji byl tento syndrom identifikován u profesí jako jsou lékaři, zdravotní
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sestry, policisté či učitelé. Samozřejmě se vyskytuje i u dalších profesí, ale právě u těchto je
jeho výskyt nejmarkantnější. [Jeklová, Reitmayerová 2006: 6-8 ], [Kebza, Šolcová 2003: 7].
Pedagogický slovník definuje syndrom vyhoření jako „… vyčerpání psychických
a fyzických sil, ztráta zájmu o práci, eroze profesionálních postojů, které se především
projevují u pracovníků tzv. pomáhajících profesí (sociální pracovníci, poradci, pedagogové
aj.).“ [Průcha et al. 2003: 26]
Nutno také podotknout, že tento syndrom není identifikovatelný, ani se nestává
následným stavem psychicky nezdravých lidí. Nelze jej tak spojovat s psychicky
patologickými jevy, které by se stávaly psychiatrickou diagnózou [Jeklová, Reitmayerová
2006: 6-8 ].
Souvisejícím pojmem, který je nutno identifikovat, je pracovní stres, především tedy
v tomto případě stres učitelů. Při stresu dochází k zatěžování organismu, kdy se jedinec
dostává do situace, nad kterou ztrácí kontrolu, či její průběh nemůže ovlivnit. Stres může
vznikat

z nemožnosti

ovlivňovat

situace,

určité

situace

předvídat,

zároveň

i z vnějšího tlaku okolí na tvorbu změn. Komplexně nahromaděný stres může přerůst právě až
k bodu, kdy se objeví syndrom vyhoření [Jeklová, Reitmayerová 2006: 8 ]. Stres samotných
učitelů vychází z nesouladu mezi žáky a jejich negativními postoji k práci, kolegy a celé
organizaci školy a často se měnícími učebními plány a vzdělávacími programy.
K negativnímu klimatu přispívají i špatné vyhlídky ke kariérnímu vzestupu, společenská
nedoceňovanost učitelské práce a zhoršující se situace školské politiky. Od role učitele
je očekáváno hned několik funkcí, které bude zastávat, ovšem všechny tyto role, které během
své praxe nahrazuje (role vzdělávací, role rodičů aj.), se překrývají a nelze je praktikovat
po celou praxi stejně intenzivně, jelikož učitel žákovi nahrazuje rodiče, učí jej hodnotám a
normám společnosti, zprostředkovává rozvíjení jazykových kódů a učí jej úctě, zdvořilosti
a disciplíně. Samozřejmě existují i kantoři, kteří k syndromu vyhoření nikdy nedospěli, ovšem
ti znají své pracovní meze a snaží se tomuto stavu předcházet [Kallwass 2007: 24-26].
Syndrom vyhoření postihuje učitele většinou po dvaceti a více letech souvislé práce.
Aby se tomu tak nestalo, popřípadě se následky maximálně zmírnily, měli by se učitelé již od
počátku své profesní kariéry naučit správně relaxovat, měli by umět využívat volný čas
během vyučování (přestávky, volné hodiny) i k odpočinku. Možná by stálo za úvahu
inspirovat se v zahraničí, kdy učitel po určitém počtu odpracovaných let má na rok studijní
volno. Možná by to jako prevence mnoha onemocnění provázejících syndrom vyhoření bylo
v součtu levnější než následná léčba.
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2. Učitelé v praxi – výzkumná část

2.1 Metodologie
V dotazníkovém šetření byly použity otevřené otázky s možností výběru více variant
odpovědí, popřípadě možnost vlastního názoru.

2.1.1 Cíle
Dotazník obsahuje celkem patnáct otázek, které se týkají zátěžových situací ve
školství. Cílem bylo zjistit, co nejvíce stresuje učitele. Předpokládal jsem, že hlavními
stresory jsou administrativa, psychická zátěž, špatné vztahy na pracovišti.

2.1.2 Výzkumné otázky

Nejvíce respondentů učí do dvou let, jde tedy o začínající učitele, ostatní jsou ve
školství delší dobu, jeden dokonce padesát let. Při vyplňování odpovědí zřejmě přehlédli, že
jde o dotazník pro začínající učitele. Některé výsledky tak mohou být zkreslené.
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U této otázky je vidět, že více než dvě třetiny učitelů alespoň občas uvažují o změně
zaměstnání. V současné době je sice změna zaměstnání po několika letech stále běžnější, ale
právě zaměstnání ve školství bývá považováno za jistotu. Zřejmě se situace postupně mění,
což může být kromě jiného způsobeno i velkými nároky na osobnost zvláště začínajících
učitelů, kteří nejsou připraveni na stresové situace.
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Nejvíce respondentů učí na základních školách ve velkých městech, dva pracují
v mateřské škole.
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Institut uvádějícího učitele by měl být pro začínajícího pedagoga velmi důležitý, ale
výzkum překvapivě prokázal, že tomu tak není. S touto funkcí je spokojeno téměř 35%
respondentů. Více než 40% sice svého uvádějícího učitele má (mělo), ale jako pomoc
naprosto selhali. V mnoha případech je nahradili kolegové. Někdy si bohužel musel začínající
učitel poradit sám.
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Výzkum v podstatě potvrdil to, co již bylo zmíněno v teoretické části – kolegové jsou
většinou tím faktorem, který začínající učitele od jejich práce ve školství neodrazuje, spíše
naopak.
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Přístup vedení škol k začínajícím pedagogům je většinou vstřícný, ale najdou se i
okamžiky, kdy zaměstnanci mají pocit nadřazenosti. Je samozřejmé, že vedoucí pracovník
z titulu své funkce nemůže za všech okolností projevovat vstřícnost a ochotu, proto se tento
výsledek dal předpokládat.

Z odpovědí u této otázky je patrné, že si začínající učitelé spíše poradí s dětmi, které
vyrušují, mají problémy se zodpovědností, disciplínou apod., ale mnohem více jim práci
ztěžují počty žáků ve třídách, jejich rozdílná úroveň. To má na kvalitu jejich práce evidentně
zásadnější dopad. V současné době se velmi o zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání –
nicméně i z odpovědí na otázku č. 7 je jasné, že pokud se výrazně nezlepší financování škol,
tento trend se v dohledné době nebude rozvíjet tak rychle, jak by bylo potřeba.
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I když se potvrdilo, že práci (nejen) začínajícím učitelům rozhodně neusnadňují
provozní podmínky, situace určitě nijak zvlášť lepší nebude. Naopak se musí ještě více šetřit,
proto se s tímto stavem musí všichni smířit. V každém případě jako stresor nejsou provozní
podmínky nejvýznamnější.

Jak již bylo řečeno v teoretické části této bakalářské práce, administrativa je největším
problémem pro začínající učitele. Nejde jen o to, že existuje spousta formulářů, které jsou
21

zbytečné, ale i o to, že absolventi nejsou připraveni na to, že kvalita pedagoga se mnohdy
posuzuje podle úrovně vyplněných dokumentů, podle zpracování tematických plánů apod. A
už se méně hledí na to, jestli se žáci při vyučování cítí jistě, jestli je učení baví, jestli mají
možnost se rozvíjet. Administrativní úkony bývají nejspíš jedním z nejčastějších faktorů
odchodu učitelů.

Odpovědi na tuto otázku dokazují, že kolegové ve větší míře nejsou závažným
stresorem, i když se i v této oblasti najdou problémy, které v souvislosti s dalšími zátěžovými
situacemi mohou vést k odchodu ze školy. Co se týká vedení školy, nedá se z výsledků
provést jasný závěr – vedení školy sice občas mladému učiteli zadá úkoly navíc, ale
v podstatě mu práci neztěžuje.
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Zde bylo velmi jasně řečeno, že mladé učitele ve velké míře trápí nízká společenská
prestiž jejich povolání, což souvisí i s platovými podmínkami. Také velmi často učitele
stresuje velká zodpovědnost za svěřené děti a tento pocit je zvyšován společenskou situací,
kdy se stalo doslova „národním sportem“ žalovat kohokoli za cokoli. Proto se učitelé často
rozmýšlejí, mají.li s dětmi někam jet na výlet, pokud vyjedou, pak dětem téměř nic nedovolí.
K jejich obavám přispívají i samotní žáci, kteří bývají neukáznění, nerespektují dospělé, a tím
se zvyšuje riziko úrazů a dalších nepříjemných událostí.
K individuálním zátěžím patří rovnou měrou obavy z jednání s rodiči a časový tlak,
který je ve školství stále velký. Jednak je omezen čas přímé práce s dětmi, jednak bývá zátěž
administrativní spojena časo s krátkým termínem zpracování.
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Možností, jak se zbavit pracovních stresů je mnoho, zde bylo nabídnuto jen několik
oblastí, respondenti však nevyužili možnost uvést jiný způsob relaxace. Je špatné, že pět
odpovědí znělo, že učitel nerelaxuje vůbec. Tento stav může opravdu k vést k vážným
problémům, především syndromu vyhoření, ale i k dalším psychickým poruchám a
zdravotním potížím s tím spojeným.
Jako pozitivní vidíme variabilitu, s jakou k odpočinku učitelé přistupují.
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Odpovědi na tuto otázku možná částečně korespondují s předcházející – většina
respondentů nepociťuje žádné zdravotní potíže, popřípadě takové, které s výkonem povolání
nesouvisí. Celkem málo učitelů uvádí související potíže, včetně psychických, ale
z dlouhodobého hlediska je celkem alarmující, že možnost špatného spánku vybralo celkem
16 respondentů, tedy třetina. Poruchy spánku vedou k jiným, závažnějším onemocněním a
ten, kdo tyto problémy má, by je měl co nejrychleji řešit.
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Dle očekávání připravila vysoká škola učitele v jejich aprobaci, ale stresové situace,
které dělají velké problémy, se zde nevyučují, popř. ne ve velké míře. Bohužel vysoké
procento odpovědí týkajících se nedostatků v psychologii, administrativě, právních otázkách a
jednání s rodiči (opět psychologie), ukazují jisté možnosti pro změny v náplni výuky
učitelských profesí.
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Je dobře, že se školy starají o své zaměstnanace a pokud mají dostatek finančních
prostředků, vysílají je na vzdělávací akce. Asi je jedno, jestli si učitel najde kurz či seminář
saám, nebo ho škola vyšle sama. Důležité je to, že se na další vzdělávání nezapomíná ani u
začínajících pedagogů. Trošku zarážející jsou odpovědi, že učitel neví, co to je DVPP (tato
zkratka se naprosto běžně používá), nebo nevěděl o možnosti vzdělávání.

2.1.3 Výzkumný vzorek
V uvedeném dotazníkovém šetření bylo zjišťováno, jak jednotlivé stresory ovlivňují
začínající i zkušenější učitele. U každé otázky měli respondenti možnost vybrat více odpovědí
(pokud to u dané otázky bylo logicky možné), popř. doplnit vlastní. Ke zjištění požadovaných
informací bylo rozesláno 60 dotazníků na základě náhodného výběru učitelům ZŠ a SŠ Prahy
8. Celkem odpovídalo 49 učitelů, návratnost tedy činila 81%.
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2. 2. Závěr výzkumného šetření
Předpoklad, který předcházel tomuto dotazníkovému šetření, se potvrdil. Na základě
výsledku dotazníku učitele nejvíce zatěžuje administrativa společně s psychickou zátěží, která
je způsobena individuálními faktory (např. minimální vyhlídky kariérního postupu, nízká
prestiž učitelského povolání) i objektivními důvody (např. špatnými finanční mi podmínkami
ve školství, rozdílná úroveň žáků ve třídě apod.). Nepotvrdil se předpoklad o souvislosti
špatných vztahů na pracovišti a odchodu učitelů ze školství.
Z dotazníku také vyplynula výrazná potřeba schopnosti relaxovat, využívat kvalitně
svůj volný čas a dodržovat základní zásady duševní hygieny. V opačném případě nastávají
problémy např. se spánkem (viz ot. č. 13).
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ZÁVĚR
Na začínajícího učitele čeká po nástupu do jeho prvního zaměstnání mnoho situací, na
které ho studium nepřipravilo a ani připravit nemohlo. Často přichází zklamání – vybavení
škol většinou neodpovídá tomu, na co je absolvent vysoké školy zvyklý, neustálý časový tlak,
velká administrativa, často musí učit i jiné předměty, než má ve své aprobaci. Nezřídka se
mladí učitelé setkávají s přezíravým postojem nejen některých (většinou starších) kolegů, ale
někdy i ze strany vedení školy; to se může projevit např. špatně sestaveným rozvrhem, větším
množstvím dozorů než mají „ti ostatní“, často oprávněným pocitem drobných výhod pro „ty
ostatní“ atd. Když se k tomu pak přičtou problémy se žáky – neochota se vzdělávat,
nedisciplinovanost, drzost, agresivita, občas nepříjemné jednání s rodiči – je spíše s podivem,
že na základní škole někdo zůstane déle než jeden školní rok.
Na základě studia odborné literatury a vlastního dotazníkového šetření si můžeme dovolit
navrhnout možnosti prevence nejen odchodu mladých učitelů, ale i syndromu vyhoření. Obě
tyto situace mají mnoho společného – podceňování jednotlivých drobných signálů, které pak
přerůstají do neřešitelných rozměrů.
Jak tomu předcházet? Z celospolečenského hlediska je nutno především zajistit, aby
mladí absolventi pedagogických oborů vůbec nastoupili do škol, zvláště základních, což není
cílem této práce. Ti, kteří se do škol dostanou, by měli mít takové podmínky, aby zde zůstali,
získávali zkušenosti a profesně se rozvíjeli. Tomu mohou napomoci jak učitelé sami, tak
ředitelé škol a další instituce jim nadřízené.
V následujícím přehledu jsou nastíněny možnosti, jak zamezit odchodům začínajících
učitelů (bylo vycházeno i z výsledků výzkumu). Pořadí uvedených aktivit není řazeno dle
důležitosti, protože vše má své místo, a záleží na každém, co využije:
1. Co může dělat začínající učitel:
-

vždy hledat možnosti pro odpočinek (aktivní i pasivní)

-

vhodně využívat volný čas

-

dostatek spánku

-

pracovat tak, aby měl možnost být oceněn ze strany vedení, rodičů, veřejnosti, žáků

-

neustále se vzdělávat nejen ve vzdělávacím oboru, ale i v oblasti komunikace,
psychologie, atd.

29

-

hledat možnosti seberealizace, pokud má pocit, že ve škole se jeho ambice zcela
nenaplňují

-

nebát se oslovit odborníka v případě, že cítí příznaky psychických problémů

-

komunikovat s kolegy

-

dodržovat správnou životosprávu včetně duševní hygieny

-

mít harmonické rodinné prostředí

-

předcházet stresovým situacím obecně

2. Co může dělat ředitel:

-

nemyslet si, že začínající učitel (ZU) je stoprocentně připraven na všechny problémy,
které ho v zaměstnání čekají

-

přidávat úkoly začínajícímu učiteli postupně (v jiných zaměstnáních se noví
pracovníci také postupně zaučují)

-

nezatěžovat už od začátku ZU přemírou vyplňování různých „papírů“

-

mít pochopení pro nedodržování termínů (v rámci únosnosti pro chod školy)

-

sledovat chování a jednání ZU, komunikovat s ním

-

je-li to možné, nedávat ZU hned první rok třídnictví

-

funkci uvádějícího učitele pečlivě volit, aby byla pro ZU opravdu přínosná

-

dát ZU možnost se realizovat

-

zajišťovat (nabízet) zajímavé akce v rámci DVPP

-

na pracovišti podporovat dobré vztahy, důvěru

Tato bakalářská práce si kladla za cíl zjistit nejčastější faktory odchodu začínajících
učitelů ze školství. Díky studiu teoretické literatury a vlastnímu výzkumu bylo zjištěno, že
faktorů je několik a vždy jich je více propojených. Z dotazníkového šetření tedy vyplynulo, že
je nutno posuzovat faktory ve vzájemných souvislostech a rozhodně je nebrat na lehkou váhu.
Jsou takové, které ovlivnit zcela nebo vůbec nelze (financování, individuální předpoklady
zvládat stres), ale je v silách každého vedení školského zařízení faktorům odchodu
začínajících učitelů předcházet a snažit se problémy, které k nim vedou, řešit.
Během zpracování dotazníku jsem si uvědomil, že daná problematika není zatím
v praxi uceleně řešená. Existuje mnoho odborné literatury, ale v praxi systémově neprobíhají
žádné aktivity. Mám na mysli semináře povinné pro všechny učitele v rámci DVPP (zdarma),
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cyklicky například jednou za 5 let, pravidelné konzultace s psychology. Určitě by celé situaci
pomohlo plošné dotazníkové šetření, kdy by se u odpovědí zjišťovalo také to, kolik let
dotyčný respondent pracuje ve školství. Na základě výsledků tohoto dotazníku by se právě
výše zmiňované semináře připravily. Současní vedoucí pracovníci ve školství nemají
dostatečně odborné vzdělání na to, aby dovedli jevům vycházejícím z mé práce zcela
předcházet. Je nutné, aby se stát ve své vzdělávací politice na faktory odchodu mnohdy
vynikajících pedagogů zaměřil.
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