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 Výchova k prevenci a zvládání stresových situací při výkonu učitelské 

profese 

 

Abstrakt: 

 

Povolání učitele patří mezi pomáhající profese. Jeho základem je osobnost pedagoga. Učitelé 

se podílejí na růstu schopností budoucí generace a také na kultivaci předpokladů jedince pro 

společenský a pracovní ţivot. Profese učitele je součástí celkové sociální struktury 

společnosti. Učitel je nositelem hodnot, vstupuje do většího počtu  rolí současně. Vědomí 

velké zodpovědnosti a psychické nároky mohou vést ke stavům vnitřního napětí, k sociálně 

psychologickým obtíţím, k prohlubujícím se psychickým krizovým stavům. Zvládání 

stresových situací lze ovlivnit specifickými dovednostmi, kterým je moţné se naučit v rámci 

prevence dopadu stresu na osobnost učitele. V zájmu ochrany zdraví učitelů lze preventivními 

opatřeními předcházet rizikovým momentům a mírnit dopady zátěţových situací. 

 

 

 

Klíčová slova: 

Profese učitele, stresová situace, rizikové momenty, trauma jako důsledek dlouhotrvajícího 

stresu, moţnosti prevence, ochrana zdraví. 

 

 



 

5 

 

 

Education for preventing and managing stress in the performance of the 

                                    teaching profession 

Abstract:  

Teaching profession is one of the helping professions. It is based on the teacherś personality. 

Teachers involved in the growth ability of the future generations and also to cultivate the 

conditions for social and professional life. The profession of teacher is part of the overall 

social structure. The teacher is a bearer of values, enter into multiple roles simultaneously. 

Consciousness of great responsibility and mental demands may lead to situations of internal 

tensions, the social psychological difficulties deepen psychological crisis situations. Coping 

with stressful situations can affect the specific skills which can be learned in the prevention of 

the impact of stress on the personality of the teacher. In order to protect the health of teachers 

of preventive measures can prevent risky moments and moderate the effects of stressful 

situations.  

Key words: 

Teaching  profession, stress situation, risk moments, trauma as a result of a long-term stress, 

prevention possibilities, health  protection. 
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Úvod 

 

Těţká ţivotní situace – ztráta půdy pod nohama, pokles sebevědomí, pocity ohroţení, rozpad 

integrity osobnosti a další osobní záţitky – lze všechny zahrnout pod pojem „jsem ve stresu“. 

Některé profese jsou vystaveny stresovým situacím ve větší míře neţ jiné. Lidé, kteří se 

jim věnují, potřebují být připraveni včas rozpoznat varovné signály těla a psychiky v reakcích 

na abnormální zátěţ, jíţ jsou vystavováni. 

Ve své práci bych chtěla popsat rizikové momenty, s nimiţ se tito lidé při výkonu  

profese denně setkávají - jaký mají tyto situace vliv na psychiku i soukromý ţivot těch, kteří 

do práce dávají i značnou část sebe sama. Zaměřím se na moţnosti prevence stresových 

situací při výkonu práce učitele. 

Cílem mé práce je navrhnout výchovné prostředky a postupy, jak chránit zdraví lidí 

v učitelském povolání.  

 

 

Kaţdý člověk je v ţivotě vystaven situacím, kdy zaţívá porušení rovnováhy mezi  

vnitřním systémem hodnot a vnějšími poţadavky a tlaky. Vnější vlivy jsou vnitřně vţdy 

individuálně vyhodnoceny a často dochází k rozporu mezi způsobilostí a připraveností. Pokud 

dochází ke kumulaci těchto situací, přichází závaţný stres – nové, jiné, náročné, mimořádné 

situace, na jejichţ zvládnutí člověku nestačí běţně pouţívané strategie, ale je nucen hledat 

nové postupy, nové formy adaptace.   

                                                       

 Často je moţné se setkat s úvahami: jaký styl výchovy a ovlivňování jedince zapříčiní jaké 

následné chování, jakým způsobem si člověk hledá své místo mezi ostatními, jakými 

vnitřními procesy si vytváříme vlastní morálku, svědomí, zacházení s ostatními lidmi. Některé 

mezní ţivotní a zátěţové situace mají u některých jedinců za následek mobilizaci sil a vůle 

k vyřešení nastalého stavu, u jiných jedinců totoţná situace navodí stres, vyčerpání  sil a 

určité psychické změny. 
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1. Stres, jeho příčiny a dopady 

 

V první kapitole se budu zabývat pojmem stres a stresová situace. Budu charakterizovat 

příčiny vzniku, průběh a dopady na psychiku jedince. 

 

Slovo stres pochází z latinského stringere – utahovat, zadrhovat, stahovat.  

Anglický ekvivalent stress vyjadřuje také souvislost s pojmy „být vystaven tlaku“, „být 

v tísni“. 

O definici stresu se jako první pokusil fyziolog Hans Selye a své poznatky shrnul takto: „Stres 

je nespecifická (tj. nastávající po různých zátěţích stereotypně) fyziologická reakce na 

jakýkoliv nárok na organismus kladený.“
1
  

 

Jako první také pouţil termín „rozměr stresu“ a vymezil jeho dvě protikladné polohy: 

-distres    negativně působící stres - zatěţující, devastující, ohroţující kvalitu ţivota. 

-eustres    kladně působící stres  - radostné očekávání, naplnění snah, triumf. 

Lze také rozlišovat: 

-hyperstres  stres přesahující hranice adaptability, 

-hypostres stres, který ještě nedosáhl hranice zvládnutelnosti, ale kumulací   s dlouhodobým 

působením můţe dojít ke zvratu. 

Stresová situace – psychická a tělesná reakce na stresor (podnět). 

Stresor – podnět, vyvolávající stres, zatěţující podnět. 

 

Stres nelze chápat jako synonymum ke slovu zátěţ – termín stres je pouţíván pouze pro 

nadlimitní fázi zátěţe. 

 

                                                           
1 BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládat stres za katedrou. Praha: Computer Media, 2011. s.10 
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Samotný vznik stresu je určen nejen objektivními okolnostmi, ale také subjektivní interpretací 

situace, osobním výkladem. 

„Působení stresoru je tím těţší, čím více ohroţuje vlastní Já, samo jádro osobnosti.“ 

V této souvislosti hovoří Epstein o dvou hladinách: 

-ohroţení asimilační kapacity - schopnosti vstřebat nové poznatky a vypořádat se s nimi a 

vytvářet nové schopnosti vyrovnávání se s obtíţemi, 

-faktory ohroţující sebeúctu – sebehodnocení, hrdost.“
2
 

Tyto názory vycházejí z poznání představy a myšlení člověka sama o sobě. Hovoří 

o předpokladu, ţe kaţdý z nás si časem takovouto představu vytvoří. Pokud dojde 

k nepříznivé situaci, která můţe tuto představu ohrozit, dostáváme se do stresu. V rámci této 

teorie byly rozlišeny tři druhy stresorů, podle toho, jakou úzkost vyvolávají. 

Stresory biologické, které ohroţují ţivot nebo funkci orgánů. Dále stresory, které ohroţují 

schopnost vyrovnávat se s těţkostmi – asimilační kapacitu. Poslední skupinou jsou stresory 

ohroţující sebeúctu. 

Nízká sebeúcta souvisí s pocity ohroţení, napětí, zlosti, únavy, s konflikty. V krajním případě  

můţe v důsledku úplného selhání sebeúcty dojít k rozpadu sebehodnocení. Řešení této situace 

je moţné cestou, kde významnou roli hraje sociální přijetí. 

Vysoká sebeúcta se naopak spojuje s pocity energie, klidu, aktivity vlastní vůle. 

H. Basowitz upozorňuje na to, ţe „bychom neměli chápat stres jako něco, co na organismus 

 dopadá jako kámen na zem. Stres je reakcí organismu na interní a externí procesy, které 

dosahují takových hodnot, ţe přetěţují fyziologické kapacity organismu“.
3
 

 

Důleţité  je vymezení chápání pojmu stres: 

-stresem můţe být podmínka, okolnost, nepříznivý faktor, 

-stresem můţe být ale i celková těţká situace, 

                                                           
2 Epstein in KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994.s.26 
 

3 H. Basowitz in  KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994 s.9 

. 
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-stejně tak stresem můţeme rozumnět celkový vnitřní stav (fyzický i psychický), 

-stresem je také odpověď organismu na stresující činitele. 

Jak jiţ bylo uvedeno, o situaci, kdy je člověk vystaven tlaku a zátěţi, lze uvaţovat různými 

způsoby. Stres je abstraktním pojmem, ale jeho projevy jsou konkrétní. Je to určitý stav těla a 

mysli a má na ně určitý dopad. Tyto dopady jsou objektivně zjistitelné, projevují se  

chemickými  a fyziologickými procesy v organismu, které mohou být měřeny a zaznamenány. 

Stres je chápán, jako nedílná součást ţivota. Jakákoliv forma existence je nutně vystavována 

stresu ze změny prostředí, situací, podmínek apod. a následné nutné adaptaci – součinnost 

těchto dvou faktorů je podmínkou přeţití. Proces ţivota nebyl a nikdy nebude strnulým, 

uzavřeným jevem, ale neustále se bude vyvíjet. Tato zákonitost s sebou přináší zmíněné 

změny a nutnost schopnosti adaptace. Kdo se nepřizpůsobí, nepřeţije. Tuto zákonitost odhalil 

jiţ Charles Darwin. Adaptace organismu na nové podněty a změny je základem jeho evoluční 

teorie a principu přírodního výběru.     

Přítomnost stresu v ţivotě je zákonitá a nevyhnutelná. 

Pokrok lidské civilizace učinil ze stresu fenomén takových rozměrů, ţe jím začíná, zdá se, být 

ţivot ohroţen ve své podstatě. Princip „přizpůsob se, nebo nepřeţiješ“ zůstal zachován, ale  

lidé současné doby ţijí v jiných podmínkách a jsou vystaveni jiným situacím.   

Stresovými situacemi projde v ţivotě jistě kaţdý člověk.  Je důleţité znát reakce svého těla a 

zachytit jeho varovné příznaky ve fázi, kdy má dlouhotrvající nebo neúměrná zátěţ jiţ vliv na 

naše zdraví a kvalitu ţivota.  

Vodáčková uvádí, ţe „kaţdý člověk je neustále vystaven podnětům, na které musí reagovat. 

Některé mají podobu zátěţe, se kterou se musí vyrovnat. Stresem pak označujeme 

nespecifickou odpověď organismu na jakoukoliv zátěţ, která je na něj kladena. Je výsledkem 

interakce mezi určitou silou působící na člověka a schopností organismu odolat tomuto tlaku. 

Stav stresu se projevuje v symptomech tzv. adaptačního syndromu, coţ je reakce probíhající 

ve třech fázích: 

1. fáze poplachová – je náhlé narušení vnitřního prostředí organismu, které je provázeno 

silnou excitací, především sympatické soustavy, a zvýšením sekrece hormonů dřeně 

nadledvinek. 
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2. fáze rezistence – kdy je adaptace na stres maximální, organismus si na stresující podnět 

zvyká. 

3. fáze vyčerpání – která nastává, jestliţe získaná rezistence je nedostatečná, výsledkem můţe 

být celkové selhání adaptační a regulační schopnosti.
4
 

Vodáčková i Selye se shodují v konstatování, ţe stresující vliv podnětu a zátěţové situace na 

konkrétní osobu má vţdy individuální charakter. Mezi faktory, které hrají důleţitou úlohu 

v oblasti psychosociálního stresu patří osobnostní charakteristiky jedince, moţnost sociální 

opory a význam události. 

 Zpravidla není těţké rozpoznat, ţe je jedinec ve stresu. Obtíţnější můţe být ale poznání 

stupně vlastní stresovanosti. Příznaky se mohou projevovat v těchto oblastech:  

 

 Fyziologická oblast: 

-bušení srdce, nepravidelná a silnější činnost srdce, 

-bolest a sevření za hrudní kostí, křečovité bolesti břicha, úporné bolesti hlavy, 

-svalové napětí, dvojité vidění, sexuální impotence.  

 

Behaviorální oblast: 

-ztráta chuti k jídlu nebo přejídání, 

-zvýšená náchylnost k nemocem, pomalé uzdravování, 

-nerozhodnost, neopodstatněné bědování, 

-změněný denní rytmus, problémy s usínáním, 

-zhoršená kvalita práce, výmluvy, snaha vyhnout se úkolům. 

 

 

                                                           
4 VODÁČKOVÁ A KOL., Daniela. Krizová intervence: Krize v životě člověka. Praha: Portál 

s.r.o. s.360  . 
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Emocionální oblast: 

-podráţděnost, úzkostnost, 

-prudké změny nálady, 

-neschopnost projevit kladné emoce, empatii s druhými lidmi, 

-nadměrné starosti o vlastní zdravotní stav a vzhled, 

 

Pro kaţdého člověka je důleţité znát své reakce a meze svých moţností, aby byl schopen 

odlišit normální stav svého těla i psychiky, odpovídající fyziologické zátěţi, od příznaků 

počínajícího vlivu distresu.   

Stresová situace zdaleka ne vţdy probíhá za dramatických okolností. Psychika člověka můţe 

být narušena stejně tak dlouhotrvajícím stresem ze zjištění, ţe svými schopnostmi není 

schopen změnit nastalou situaci k lepšímu, jako i tichým, soukromým bojem s větrnými 

mlýny, neschopností odpočívat, neschopností zvládnout nové  nároky v měnící se společenské 

situaci apod. 

Stres je záleţitostí individuální, na různé jedince mohou působit tytéţ nároky rozdílně. 

Rozhoduje vlastní hodnocení situace. Záleţí na úhlu pohledu a kontextu celé situace. 

Dopady stresu lze také posuzovat v souvislosti s typem osobnosti člověka a jeho ţivotním 

postojem. Jedince můţeme rozdělit na tyto dvě hlavní skupiny: 

Proaktivní: 

-přijímají odpovědnost za sebe sama, 

-aktivně utvářejí svůj ţivot, k problémům přistupují angaţovaně, snaţí se je ovlivnit a vyřešit, 

-orientují se na současnost a budoucnost, 

Reaktivní: 

-svou zodpovědnost přenášejí na jiné lidi nebo instituce, 

-cítí se pasivně vystavováni událostem ve svém ţivotě, nemají snahu je změnit, 
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Lze usuzovat, ţe lidé vyznačující se reaktivním postojem k ţivotu, jsou v mnoha ohledech 

náchylnější ke komplikovanějšímu průběhu stresových situací v svém ţivotě. Mohou se cítit  

být  v pozici obětí,  zmítaných  vírem událostí, v domnění, ţe situaci nemohou změnit. Nemají 

snahu problémům čelit ani je řešit a důsledky stresových situací mohou mít na tyto jedince 

silnější dopad. Oproti tomu jedinec s proaktivním postojem k ţivotu je motivován problémům 

čelit, hledat řešení a snaţit se situace ovlivnit.  

 

Stupně zátěţe lze obecně rozdělit takto: 

-běţné nároky, 

-zvýšené nároky: zvýšené úsilí, aktivace psychických i fyzických sil ale nepřekračuje 

způsobilost jedince se se situací vyrovnat, 

-hraniční zátěţ: mimořádné vypětí sil a čerpání z nejhlubších rezerv organismu vyţaduje nové 

zvládací mechanismy,        

-extrémní zátěţ: překračuje kritický bod psychických moţností jedince. 

 

 O stresu se hovoří jako o multifaktoriálním jevu, je dán velkým mnoţstvím činitelů. 

Druhy stresorů lze rozdělit takto: 

-tělesné:                     hlad, ţízeň, bolest, 

-emocionální:  obavy, strach, úlek, nejistota, 

-kognitivní:  negativní myšlenky, postoje, očekávání, fantazie, 

-fyzikální:     hluk, oslnění, tma, vlhkost, 

-biochemické: kofein, nikotin, alkohol, léky, 

-komplexní: konfliktní situace, dopravní zácpa, osamělost, nepřiměřená                 

                                               kritika, spěch.  

 

Dále můţeme stresory dělit na: 

Akutní: 

-působení jednorázové situace, kterou jedinec neočekává, 

Chronické: 

-působení opakujících se situací, 
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1. myšlenkové – výsledek pohledu na sebe, na druhé lidi, na svět a na situace, do kterých se 

dostáváme, dále výsledek emocí a vztahů, 

2. úkolové – výsledek naší výchovy, našeho zaměření (preciznost, oddalování povinností, 

pomalost nebo rychlost), 

3. fyzikální – prostředí, ve kterém ţijeme, pracoviště, pomůcky a vše, co má vliv na náš 

organismus. 

 

Podle průzkumů se dá usuzovat, jak silné projevy stresovanosti se objevují v oblasti emocí. 

Stejně tak je tomu i v oblasti poznávacích procesů, vůle apod. Stresovaný člověk má zpravidla 

problémy s pamětí, představivostí, myšlením, střídáním agresivity a deprese nebo naopak 

zvýšenou angaţovaností; stejně tak můţe mít problémy i s volními procesy. 

Dopady stresu na psychiku jedince mohou mít mnoho různých podob. Člověk můţe trpět 

neúměrným stavem opotřebování, zúţením obzorů vedoucím k sebestřednosti, ztrátou 

kontaktů s moţnými zdroji obnovy sil, naučenou bezmocností. 

Ztráta kontaktu s moţnými zdroji obnovy sil souvisí s podceňováním péče o psychické zdraví 

ve smyslu povrchního, konzumního stylu ţivota, bez snahy hledat vnitřní klid. 

Naučená bezmocnost se popisuje jako ztráta schopnosti doufat, projevující se zejména u osob, 

které procházejí silnými stresy. Vzniká za situace, kdy jedinec postrádá moţnosti k ovládání 

situace, které jsou druhým dostupné. Jedinci tato situace brání v naučení tomu, ţe jeho 

výkony jsou jím samým ovlivnitelné, coţ má za následek ztrátu motivace. 

 

Podle výsledků odborných studií se můţeme domnívat, ţe vznik, projevy dopady stresu se u 

muţů a u ţen liší. 

Ţeny podle průzkumů reagují na stres spíše pasivně a depresivně, cítí se slabé, přetěţované a 

zneuţívané. Podle odborných studií je mnoţství depresí u ţen dvakrát vyšší neţ u muţů, a to 

uţ v dospívání. Mnohdy se však jedná o naučený zvyk zvládat stres pasivní formou, který lze 

postupně odbourávat. 

 Muţi naproti tomu reagují na stres spíše agresivně, mají sklon k hyperaktivnímu jednání a 

ztrátě sebekontroly. V rozporu s těmito fakty se uvádí tvrzení, ţe mnohé naše chování ve 

stresu je naučené, získané v dětství, nikoli dané rozdílem biologického pohlaví. Proto se 

můţeme naučit i metodám, jak stresu čelit. 
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Další moţné důsledky působení zátěţových situací: 

  

Akutní stresová porucha 

Jedná se o přechodnou poruchu, která vzniká vnější fyzickou nebo psychickou zátěţí u 

duševně zdravé osoby (rozvod, ztráta blízké osoby, výpověď v zaměstnání, partnerské 

problémy). 

Tento stav lze popsat jako změnu stavu mysli, tzv. traumatický trans, kdy organismus je 

odpojený, nachází se ve stavu zmatku. Jedinec se projevuje dezorientovaně, nemá přístup k 

proţívání a ukazuje se částečná nebo úplná ztráta paměti na traumatickou epizodu. Tyto 

fyziologické změny a změny v proţívání a chování nastupují velmi rychle po tom, kdy se 

zátěţový podnět objevil a nebo v následných dvou aţ třech dnech. Tento proces není 

nevratný. Podstatou reakce je obrana a ochrana organismu, jejímţ smyslem je maximální 

mobilizace rezerv jedince.   

Můţe docházet k nadměrné aktivitě nebo naopak nadměrnému strnutí. Na signál ohroţení 

reaguje organismus biochemickými procesy, které ovlivní vegetativní systém. 

Můţeme rozlišit dva typy reakcí na stresový podnět: 

 

1. reakce aktivní – téţ nazývána reakcí typu útěk nebo útok; převaţuje funkce nervu 

sympatiku a způsobí rychlou mobilizaci sil, aby se jedinec mohl bránit aktivně.   

 

2. reakce pasivní – nazývána reakcí typu „mrtvý brouk“; převaţuje funkce nervu 

parasympatiku. Jedná se o vývojově starší reakci, vyskytuje se méně často, především ve 

velmi závaţných případech jako nevědomá ochrana před vnímání podnětů, které by 

organismus nebyl schopen integrovat. Organismus se staví „býti mrtvým“.  

 

 

Posttraumatická stresová porucha 

 

někdy téţ posttraumatický stresový syndrom, vzniká jako reakce na závaţný stres nebo na 

traumatickou událost. Postiţený opakovaně proţívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích 

a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo. Duševní porucha, která vzniká po 

náhlých, ţivot nebo osobní integritu ohroţujících událostech. 
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Psychické trauma vzniká působením jednoho extrémně stresujícího záţitku nebo 

dlouhotrvající stresující situace. Příčina přichází zvnějšku, je extrémně děsivá, navozuje 

proţitek ohroţení ţivota, tělesné či duševní integrity a pocity bezmoci.  

Při takovéto vyhrocené situaci selhávají adaptační mechanismy, které člověk v běţných 

situacích pouţívá. Silný otřes zaznamenává oblast sebeproţívání. 

 

Reakce na traumatickou událost se v tomto případě můţe projevit i později. Hovoří se o 

protrahované reakci; někdy jde o měsíce i roky po události. Vyskytuje se napřiklad i jako tzv. 

výroční reakce, právě rok po kritické události. 

Znovuproţívání se můţe projevovat v děsivých snech, v přetrvávajících proţitcích 

depersonalizace, izolace. 

Typickou sloţkou posttraumatické reakce je somatizace. Potlačené, nevyjádřené pocity 

spojené s přetrvávajícím tělesným napětím se projeví jako bolesti a tělesné potíţe. 

 

 

Syndrom vyhoření  

 

Proces, který je z psychologie známý jako vyčerpání fyzických a psychických zdrojů energie 

při plnění subjektivně stanovených nerealistických cílů nebo ve snaze uspokojit nerealistická 

očekávání, která stanoví někdo jiný. 

Mezinárodní klasifikace nemocí Světově zdravotnické organizace nehodnotí syndrom 

vyhoření jako nemoc, ale řadí ho do doplňkové kategorie diagnóz.  

Termín byl původně pouţíván pro označení narkomana, který se ocitl na samém dně. Na 

přelomu 70. A 80. let přešel ve Spojených státech do uţívání i v oblasti pracovní jako 

vyjádření pro rezignaci, letargii a vyčerpání v zaměstnání.   

„Kdyţ zjistíte, ţe nemůţete ovlivňovat pracovní věci kolem sebe, ţe nemáte kompetence 

působit na vnější realitu, pak jste ohroţeni nebezpečím vyhoření. Podstatou vyhoření je totiţ 

ztráta motivace způsobená proţitkem bezmoci. 

Někdy je pojem pracovní vyhoření směšován či propojován s termínem stres. Stres a vyhoření 

však není totéţ a není mezi nimi ani fatální příčinná vazba. Stres totiţ můţe, avšak nemusí, 

dovést jedince aţ k vyhoření. Lidé jsou schopni a často i ochotni pracovat v náročných 

podmínkách a ve vysokém stresovém zatíţení, jestliţe zaţívají, ţe jejich pracovní aktivita má 

smysl.  
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Pracovní výkon, na jehoţ konci stojí vyhoření, je spojen s poklesem chuti podávat výkon, se 

záţitky zbytečnosti a beznaděje, s postupnou ztrátou osobní síly, s růstem pocitu bezmoci.“ 
5
 

 

Nejčastější příčiny moţného vzniku pocitu bezmoci v pracovní oblasti: 

 

-nejasnost profesionální role,  

-neodpovídající finanční ohodnocení, 

-úkoly přesahující schopnosti nebo kompetence pracovníka, 

-nesplnitelnost nebo neslučitelnost pracovních úkolů.               

 

Příznaky syndromu vyhoření: 

- negativní obraz vlastních schopností,                                                                                          

- potíţe se soustředěním pozornosti, únik do vlastního světa,                                                       

- negativní emoce, frustrace, deprese,                                                                                           

- zvýšená náchylnost k nemocem, vegetativní obtíţe,                                                                  

- nervozita, sebelítost, citová vyprahlost. 

„Cyklus vyhoření končí ztrátou motivace, chutí ţít, o něco bojovat. I kdyţ mnoho lidí změní 

profesi, dokud si neujasní a neanalyzují problémy, které je trápily v předchozím zaměstnání, 

nedochází k uspokojení a cyklus vyhoření se opakuje.“
6
 

K syndromu vyhoření vede dlouhodobě záporná energetická bilance organismu. Syndrom 

vyhoření není pouhou chronickou únavou ani přechodnou krizí, o níţ se můţeme domnívat, 

ţe čas momentální depresi vyléčí. Tento stav přímo souvisí otázkou hodnoty a smyslu vlastní 

práce a smyslu ţivota. 

 

 

                                                           
5 VODÁČKOVÁ A KOL., Daniela. Krizová intervence: Krize v životě člověka. Praha: Portál 

s.r.o., 2002. s. 174 
 

6 BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládat stres za katedrou. Praha: Computer Media, 2011. s.24 
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Závěr 1. kapitoly: 

 

V této kapitole jsem popisovala příčiny vzniku stresu, stresových situací a další okolnosti, 

které v této souvislosti mají vliv na kvalitu ţivota. Stres je součástí ţivota a je důleţité si ho 

uvědomovat, počítat s ním. V boji proti nadměrnému působení stresu je vhodné umět 

rozpoznat jeho projevy, ale především naučit se odstraňovat jeho příčiny. 

Stres můţe pro nás znamenat dynamizující prvek a hnací motor. Stres nás stejně tak můţe 

vyčerpávat, paralyzovat, demotivovat. Pokud proţíváme stresovou situaci, je důleţité 

zamyslet se nad svými myšlenkovými stresory. Příčiny vzniku našich vnitřních stresorů je 

moţné do určité míry kontrolovat. 
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2.  Stresová situace u pomáhajících profesí 

 

V této kapitole se zabývám tématem pomáhajících profesí. Shrnuji charakteristiky tohoto 

povolání a druhy situací, jimţ jsou lidé při výkonu této profese vystaveni. Zabývám se také 

moţnými riziky a jejich dopady na psychiku.  

 

 

Pomáhající profese – náplní těchto povolání je pomáhat druhým lidem. Kromě tohoto 

základního předpokladu mají lidé, věnující se této profesi, svou odbornost – soubor vědomostí 

a dovedností, které je potřeba si pro výkon daného povolání osvojit. 

„V neposlední řadě je zde velmi důleţitý prvek: lidský vztah mezi pomáhajícím 

profesionálem (lékařem, psychologem, sociálním pracovníkem, pedagogem, pečovatelkou) a 

jeho klientem (pacientem, seniorem, ţákem, jedincem se specifickými potřebami). 

V těchto profesích je hlavním nástrojem pracovníka jeho osobnost.“
7
 

I jiná povolání se odehrávají v neustálém kontaktu s lidmi (úředník, advokát, manaţer, 

kadeřnice), u těch stačí, kdyţ se pracovník chová podle společenských konvencí. Tyto profese 

zpravidla nevyţadují ţádný hlubší lidský vztah mezi pracovníkem a klientem.  

Lidé v pomáhajících profesích se setkávají denně se situacemi, které nás ostatní potkají 

většinou jen několikrát za ţivot. Jsou vystaveni lidskému neštěstí, boji s přírodními ţivly, 

těţkým úrazům, brutálnímu násilí, umírání. 

Tito lidé disponují nezpochybnitelným fyzickým a lidským potenciálem; základním kamenem 

jejich profese se stal lidský vztah. Ale i tito psychicky velmi silní jedinci jsou zranitelní a 

v kaţdodenním kontaktu se stresujícími situacemi ohroţení psychickým zraněním.  

Práce v pomáhající profesi můţe pracovníkovi energii dodávat, na druhé straně ji můţe 

intenzivně odčerpávat. Proto je zde více neţ v kterékoliv jiné profesi důleţité dbát o správné 

hospodaření s energií. 

                                                           
7 KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál s.r.o., 1997. s.14 
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Pracovníci v pomáhajících profesích mohou být vystaveni, mimo jiné, dvěma tendencím, 

které obě znamenají porušení hranice mezi pracovníkem a klientem: 

„1. kontrola nad klienty  

- je nezbytná z hlediska dodrţování řádu v instituci 

- důraz na hierarchii je patrný především ve zdravotnictví, kde je vnitřní organizace 

přirovnávána k instituci armády. 

 

2. obětování se pro klienty 

- pracovník si počíná jako by musel za klienta dýchat, porušuje tím jeho autonomii, 

- nedbá na svou vlastní potřebu odpočinku.“
8
 

Kontrola je podmínkou fungování téměř kaţdého společenství, aby mohla být zajištěna 

bezpečnost jeho členů. Nadměrná kontrola můţe bránit rozvoji autonomie klienta. Proto je 

třeba najít rovnováhu mezi postoji pomáhajícího profesionála, okolnostmi konkrétní situace a 

zájmy klienta. 

Stejně tak se uvádí názor, ţe nadměrná péče o klienta ho spíše oslabuje, neţ aby mu 

prospívala.  

 

Pracovníci v pomáhajících profesích se mnohdy ocitají v situacích, které pro ně z mnoha 

důvodů mohou znamenat psychickou zátěţ nebo dlouhodobé psychické napětí. Patří mezi ně i 

fakt, ţe kaţdý pomáhající profesionál se můţe setkat s potřebným člověkem, který v něm budí 

záporný vztah. Vzhledem ke sloţitosti osobnosti jedince a jeho osobní historii lze vyvozovat, 

ţe nikdo nemůţe účinně pracovat s kýmkoliv.  

 

                                                           
8 KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál s.r.o., 1997. s.18 
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„Jakkoliv je závazným ideálem akceptovat jako klienta kohokoliv, je zároveň zcela 

nepochybné, ţe je to poţadavek neuskutečnitelný.“
9
 

V této situaci se mohou ocitnout sociální pracovníci, psychologové, policisté, učitelé. Jsou 

ohroţeni znovuproţíváním starých neuróz, přehráváním nezpracovaných emocí a traumat. 

 

V rámci své praxe jsem se účastnila několika školení vedoucích pracovníků Policie ČR a ráda 

bych v následující stati uvedla témata, o nichţ tam školící psychologové hovořili. Netýkají se 

pouze policejní práce ale i profese lékařů, záchranářů, hasičů, pracovníků provádějících 

krizovou intervenci, psychologů v terénu apod. Tým odborníků se snaţil ukázat 

profesionálům, kteří jiţ měli za sebou dlouholetou praxi, ţe traumatizující moment můţe 

překvapit i pracovníky s bohatými zkušenostmi a s domnělým odstupem.. 

Reakce lidského organismu, který trpí dlouhodobým stresem, byly ilustrovány na těchto  

příkladech: 

-sdělování nepříjemných zpráv rodinám 

-jednání s duševně nemocnými 

-zákroky při násilí v rodině 

-uţití střelné zbraně 

-asistence při smrtelných následcích dopravních nehod 

-18- ti hodinové sluţby bez odpočinku 

 

Policejní psychologové se také zaměřovali na situace, kdy stresové situace probíhají po delší 

dobu  a  nebo se neustále prohlubují. Hovořili o termínu traumatizace, psychického zranění. 

Traumatizaci jako důsledek dlouhotrvajícího stresu lze rozdělit následujícím způsobem: 

 

 

 

                                                           
9 KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál s.r.o., 1997. s.28 
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-primární traumatizace - jedinec je přímým cílem fyzické nebo psychické agrese,  

-sekundární traumatizace - jedinec má blízkou zkušenost s traumatem, 

-terciární traumatizace -  jedinec nemá přímý vztah k oběti traumatizace ale je v kontaktu    

                                        s primárně nebo sekundárně traumatizovanými lidmi. 

 

 

 

Podobná školení vedoucích pracovníků jsou realizována opakovaně. Všichni účastníci  se 

shodli na těchto závěrech: 

Pokud dochází ke kumulaci napětí, lidé věnující se těmto profesím mají tendenci 

„nepřipouštět si přetaţení“. Obě pohlaví čelí vnitřnímu konfliktu „jak přiznat slabost, únavu, 

strach o ţivot a neztratit tvář.“ V situacích, kdy tito lidé jsou nuceni rozhodovat se ve 

vteřinách o moţných následcích svého jednání, se můţe stát, ţe se i zkušenému 

profesionálovi zhroutí systém vnitřní regulace a jeho psychika ztratí konzistenci. Zásadním 

poznatkem uvedeným v rámci přednášky bylo tvrzení: „Je nutné vědět, ţe teď pravděpodobně 

provádím něco, co uţ není normální. Umět s tím pracovat, znát reakce svého těla.“
10

 

Neboť vypěstovaná tolerance vůči nářkům a bolesti, která nutně tyto profese provází, se můţe 

přenést i do soukromého ţivota jako citová otupělost. 

 

 Dalším zdrojem psychické zátěţe bývá „zklamání z očekávání“.  Ideály, s nimiţ člověk 

vchází na dráhu lékaře, učitele, policisty, sociálního pracovníka a důvody, proč si vybral 

zrovna tuto profesi, jsou silně motivovány velkou touhou dát mnohé ze sebe pro dobrou věc, 

pomáhat, neinvestovat jen své vědomosti ale i své srdce. Poznání, ţe vše není takové, jak se 

zdálo být, má sice univerzální platnost v rámci jakékoli lidské činnosti, ale mám za to, ţe 

v profesích, kde je třeba denně rozhodovat o ţivotech a zdraví druhých lidí, je dopad tohoto 

vystřízlivění poněkud drtivější. 

Z nastalých situací se dalo usuzovat, ţe mezi lidmi v těchto povoláních funguje soudrţnost, 

vzájemná pomoc a tichá kolegialita – mimo jiné způsobená právě i společným sdílením 

traumatizujících záţitků v rámci pracovních výkonů. Velmi často se ocitají v situacích, kdy 

                                                           
10

 Sdělení školícího psychologa Policie České republiky 
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zdraví nebo ţivot jedince závisí na podpoře a profesionalitě jeho kolegy a mnoho 

z pracovních povinností je determinováno výkonem celého kolektivu.    

 

V této souvislosti bych ráda zmínila vliv celkové atmosféry v kolektivu na duševní pohodu 

jedince.  

Situace v pracovním kolektivu ovlivňuje jistě kaţdého zúčastněného ve všech povoláních. 

V pomáhajících profesích je jedním ze stěţejních činitelů ovlivňujících duševní zdraví 

pracovníků. 

Moţnost přijít za kolegou rozebrat tíţivou situaci, moţnost spolehnout se na důvěru, podporu, 

sounáleţitost, hrají velmi důleţitou roli. Absence pozitivních vzájemných vztahů na pracovišti 

je jednou z příčin, proč se lidé vyrovnávají se stresovými situacemi velmi obtíţně. 

 

Setkávání se s traumaty ostatních lidí, jako náplní pracovního dne, nezůstává bez následků 

v běţném civilním ţivotě. Nejčastějšími projevy jsou: 

-deprese, nespavost, úzkostné stavy, 

-vegetativní nervová dráţdivost, 

-tělesné projevy jako psychosomatická onemocnění,  

-pocity odcizení se lidem, 

-emoční otupělost, stranění se lidí, 

-vtíravé a neodbytné pocity, znovuproţívání události tzv. flashbacky, 

-strach z toho, ţe dostanu strach.  

 

Policejní sbory mají propracovaný systém psychologické podpory skládající se ze tří částí: 

1. anonymní telefonní linka pomoci v krizi 

Zde jsou kromě extrémních stresujících proţitků v souvislosti s výkonem sluţby nejčastějším 

tématem hovorů partnerské a rodinné vztahy, osobní problematika a problémy na pracovišti. 

2. systém posttraumatické intervenční péče 

Týmy odborníků zajišťují zmírnění dopadů silně traumatizujících situací a prevenci rozvoje 

potíţí v budoucnu. 

 



 

24 

 

3. sluţby policejních psychologů 

Pečují o psychickou stabilitu nebo rozvoj dovedností jedince. 

 

Všichni pracovníci procházejí výcviky a školeními, v nichţ jsou nabádáni, aby nepodceňovali 

první příznaky psychických potíţí. Policejní psychologové se snaţí varovat před jevem, který 

je označován jako “mýtus nezdolného policisty“. Pod jeho vlivem si příslušníci ozbrojených 

sloţek často odmítají připustit vyčerpání a jiné problémy.   

 

Mezi pomáhající profese patří také povolání lékaře, zdravotnického personálu, sociálních 

pracovníků, psychologů, pedagogů. Tyto ostatní profese se zpravidla nemohou, na rozdíl od 

svých kolegů z ozbrojených sloţek, obracet na propracovaný systém psychologické pomoci 

v rámci svého pracoviště. Mají k dispozici knihy vydané ke zmíněnému tématu, pomoc  

kolegů a vlastní regulační schopnosti a dovednosti. Mohou také navštívit některý z placených 

kurzů, které jsou určeny pracovníkům v pomáhajících profesích (z oblasti sociální, 

zdravotnické, školské, z neziskového sektoru apod.). Profesionálům, kteří se při své práci 

potkávají s pocity bezmoci, bojují s vyčerpáním a řeší etická dilemata ve vztahu ke klientům 

nabízejí kurzy tyto moţnosti: 

-příklady dobré praxe, modelové situace, 

-práce s emocemi, vlastní bezmocí, 

-emoční a vztahové problémy, 

-trauma a reflexe vlastních traumatických zkušeností, 

-techniky péče o sebe : detoxifikace, prevence syndromu vyhoření, 

-relaxační postupy, vnímání těla v zátěţových situacích. 

 

Cílem těchto kurzů je zvýšení a prohloubení pracovních a osobních kompetencí, získání větší 

vnitřní stability a prevence syndromu vyhoření. Profesionálové v pomáhajících profesích se 

mohou naučit chovat se asertivně, bránit se různým druhům manipulace.  
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Velmi důleţité je naučit se identifikovat svůj profesní statut a účelně komunikovat se 

vztahovým polem klienta. 

 

Www.remedium.cz. [online]. [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 

http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-jak-zvladnout-uskali-pomahajici-

profese.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

26 

 

Závěr 2. kapitoly: 

 

Ve druhé kapitole jsem se zabývala pomáhajícími profesemi.  

Uvedla jsem dva základy této profese, kterými jsou lidský vztah a osobnost pomáhajícího 

profesionála. 

Pracovníci v pomáhajících profesích jsou vystaveni stresovým a traumatizujícím situacím ve 

větší míře neţ ostatní povolání, proto je pro kaţdého z nich důleţité pečovat o své fyzické a 

duševní zdraví; je nezbytné ţít v souladu se svým tělem a umět pracovat s jeho signály. 

Je třeba si uvědomovat profesní statut, umět zvládnout případný konflikt rolí nebo reaktivaci 

starých neuróz. 

Pozornost je třeba také věnovat udrţování sociálních vazeb a pěstování kladných vztahů na 

pracovišti. 

Pracovníci ozbrojených sloţek mají k v kritických situacích při výkonu své profese k 

dispozici sofistikovaný systém psychologické pomoci sloţený z několika úrovní poskytované 

péče. 

Pracovníci z oblasti zdravotnictví, školství a sociální péče mohou vyuţít odborných kurzů, 

které se zaměřují jak na sebevzdělávání v oblasti péče o vlastní psychické zdraví, tak i 

sebezkušenostních a terapeutických kurzů, které poskytují pomoc při zátěţových situacích, 

spojených s výkonem profese.      
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3. Výskyt  stresových situací v profesi učitele 

 

V této kapitole se zabývám stresovými situacemi, kterým je při výkonu své profese vystaven 

učitel. 

 

„Postavení učitele ve společnosti je odvozeno od jeho působení ve školském systému. Obecně 

lze pozice učitelů odvodit z významného podílu škol na socializaci dětí a mládeţe, které 

v procesech akulturace či kulturní transmise uvádějí do společnosti a do jejího systému dělby 

práce. Učitelé se podílejí na růstu schopností a kultivaci předpokladů pro společenský a 

pracovní ţivot budoucí generace, ale současně ovlivňují procesy její diferenciace, selekce a 

alokace. Společenská pozice učitele je odvozena nejen od postavení v rámci školské soustavy 

a uvnitř jednotlivých škol, ale profese učitele je současně situována do celkové sociální 

struktury společnosti.“
11

 

Profese učitele je podle průzkumů doprovázena vysokou společenskou prestiţí, srovnatelnou 

s prestiţí profese lékaře a také vysokou psychickou zátěţí. Předávat a vštěpovat hodnoty je 

druh práce, kterou není moţné vykonávat pouze pro opatření si finančních prostředků – je 

spíše po staletí vnímána jako poslání. Kvalitní učitel rozdává především mnohé ze sebe sama, 

své hodnoty, přesvědčení, ţivotní postoje a jeho aktivity jsou v mnohých situacích spojeny 

s velkým úbytkem duševních i fyzických sil. 

Učitel současné doby je vystaven tlakům, které nabývají na počtu i intenzitě. Stres v učitelské 

profesi je spojen s opakovaným proţíváním konfliktních situací, které nám evokují naše 

vlastní dětství. Učitel je ohroţen tzv. reaktivací starých neuróz. 

Profese učitele v posledních dvou desetiletích prošla mnoha změnami a pedagogičtí 

pracovníci musejí čelit mnoha novým druhům stresorů. 

Konfrontace s novou generací ţáků, jejichţ vzdělání a výchova jsou stále náročnější a 

obtíţnější, představuje pro učitele neustálou výzvu. 

                                                           
11 KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál s.r.o., s.154 
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Výjimkou nejsou kritičtí a vůči škole většinou negativně naladění rodiče, kteří se však stále 

více snaţí přenést svou rodičovskou zodpovědnost na školu.  

Neustále přibývají úsporná opatření v oblasti školství a vzdělávání, která vedou ke zvyšování 

počtu dětí ve třídách, omezování vzdělávacích projektů apod. 

Stoupá věkový průměr učitelů, coţ s sebou přináší menší flexibilitu a niţší odolnost vůči 

stresové zátěţi. 

„Škola je jako instituce zatěţovaná nesplnitelnými poţadavky společnosti – musí podchytit 

pokud moţno všechny negativní společenské jevy, zajistit prevenci proti drogám, zdravotní a 

mediální výchovu, výchovu k rasové snášenlivosti atd.; tyto poţadavky kladené na školu by 

však měly být součástí sítě mimoškolních společenských struktur a institucí.“
12

 

Časový tlak na učitele je intenzivnější, penzum jeho povinností neustále roste, přičemţ 

pracovní podmínky se nezlepšují a podle výhledů do budoucna se situace zřejmě v nejbliţší 

době také nebude měnit k lepšímu. 

 

Uvedená fakta jsou také důvodem, proč je profese učitele v tak vysoké míře ohroţena 

syndromem vyhoření. 

Z dřívějšího statutu nositele poznání je dnes učitel vytlačován informačními technologiemi. 

Téměř jakoukoliv informaci je moţné si najít na internetových sítích bez kontaktu s ţivým 

člověkem. O status garanta morálky přichází učitel měnící se společenskou situací, měnící se 

úlohou a strukturou rodiny a v neposlední řadě stavem vnitropolitické situace. 

Vzdělání se stává obchodem a výtahem do poţadovaných pater společnosti.  

Pedagogičtí pracovníci jsou nuceni se s těmito změnami kaţdý den vyrovnávat a neztrácet ze 

zřetele hlavní důvod, proč se rozhodli věnovat se této profesi. 

 

 

                                                           
12 BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládat stres za katedrou. Praha: Computer Media, 2011. s. 56 
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Realita ukazuje také tento důleţitý poznatek: „mezi mírou stresovanosti učitele a duševní 

rovnováhou ţáků je úzká spojitost. Z výzkumů vyplývá, ţe nervozita učitelů, jejich neklid a 

celková duševní nevyrovnanost, zanechává relativně výrazné a trvalé stopy v psychice dětí. 

Čím mladší dítě, tím výrazněji je negativně ovlivněno. „
13

 

Učitel neplní jen svou profesní roli, ale zastává své místo i v mnoha soukromých rolích. Jeho 

profesní role je spojena s vysokou mírou zodpovědnosti a s pocitem silného psychického 

napětí, které se mnohdy můţe přenášet do soukromého ţivota; není vţdy moţné vytyčit 

jasnou hranici tam, kde končí profesní oblast a začíná soukromý ţivot nebo naopak. 

Pokud učitel v rámci své profese řeší neshody s vedením školy, konflikty v učitelském sboru, 

ztrátu motivace k výkonu práce, materiální potíţe, tyto faktory se zřejmě promítnou i do jeho 

osobního ţivota.  

 

„Role učitele, tedy soubor očekávaného a společensky normovaného chování, vycházela 

z toho, ţe učitel je jakýmsi „funkcionářem lidství, který ke svému výkonu dostal pověření od 

společnosti (v podobě vysokoškolského diplomu a pracovní smlouvy) a proto jí musí slouţit.  

Méně zjevné však jiţ bylo to, ţe s profesí učitele jsou spojeny odlišné druhy očekávání.“
14

 

Očekávání ze strany nadřízených orgánů se jistě liší od očekávání ţáků, rodičů nebo 

společnosti. Vyhovět očekáváním jedné strany můţe být v protikladu k očekáváním jiné 

strany. Učitel se ocitá v situaci, kdy zaţívá vnitřní konflikt rolí a cítí, ţe plnění jedné role 

narušuje plnění poţadavků plynoucích z jiné role. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 MÍČEK, Libor. Učitel a stres. Opava: Vade Mecum, 1997. s. 11-12 
14 KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál s.r.o., 2007., s.161 
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Závěr 3. kapitoly: 

 

V této kapitole jsem se zabývala stresovými situacemi v učitelské profesi. Kde a proč se 

vyskytují a jaký vliv mají na osobu pedagoga. 

 

Pozice učitele prošla v průběhu posledních dvou desetiletí zásadní proměnou. Učitel – nositel 

poznání a vědění je dnes v mnohém nahrazován rozvinutými informačními technologiemi. 

Učitel – dříve garant morálky, dnes čelí mnohým společenským změnám bez moţnosti je 

ovlivnit.  

Ve své profesi je vystaven zvyšujícím se společenským nárokům, nepochopení ze strany 

mnohých rodičů, čelí konfliktu rolí, je ohroţen reaktivací starých neuróz a syndromem 

vyhoření.  

Profese učitele, která je vnímána spíše jako poslání, je spojena s velkými energetickými i 

citovými investicemi. Kaţdý pedagog by proto měl pečovat o své fyzické a duševní zdraví, 

najít si určitý čas jen pro sebe, svou rodinu a své zájmy. 
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4.    Možnosti prevence a terapie stresu v učitelské profesi 

 

 

V této kapitole se budu zmiňovat o způsobech, kterými je moţné stresu v profesi učitele 

předcházet. 

 

Předcházení negativnímu dopadu stresových situací se povaţuje za lepší cestu, neţ často 

náročné odstraňování jiţ vzniklých negativních následků. Za základní stavební kameny 

úspěšné prevence lze povaţovat zdravý ţivotní styl, pozitivní přístup k ţivotu, nepodléhání 

negativním myšlenkám. Stejně tak racionální způsob uvaţování a proaktivní postoj k situacím 

nám dávají šanci opírat se o schopnosti a dovednosti a mít moţnost situace ovlivňovat, ne na 

ně pouze pasivně reagovat.  

V oblasti prevence stresu je důleţité si uvědomit, jaké jsou potřeby člověka a zmínit se o 

sociálních potřebách, mezi něţ patří: 

 

1. afiliativní potřeby (člověk potřebuje člověka) 

2.potřeba sociálního srovnání 

3.potřeba spolupráce – kooperace 

4. potřeba kladného sociálního sebepojetí 

 

„Čím lepší má člověk vztahy k druhým lidem, tím má i relativně niţší úroveň psychického 

vyhoření. Lidé, kteří připisují druhým lidem vyšší hodnotu neţ věcem, si váţí sociální opory a 

vytvářejí kolem sebe podpůrnou síť přátelských vztahů.“
15

 

Odborné studie dokazují, ţe člověk je do určité míry schopen si sám navodit proţívání 

kladných emočních stavů (radost, pohoda, klid), stejně tak jako si můţe navodit proţívání 

                                                           
15 BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládat stres za katedrou. Praha: Computer Media, 2011. s.68 
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negativních emocí – můţe si tedy určitým způsobem regulovat realitu všedního dne podle 

toho, jakým podnětům a emocím „dovolí“, aby ho ovlivňovaly. 

Lidé netrpí tím, co se stane, ale tím, co si o dané situaci myslí. 

V rámci pozitivní autosugesce je moţné soustředit se na kladné prvky proţívané situace, 

nezabývat se myšlenkami a představami, jejichţ zafixování si nepřejeme – naopak posilovat 

myšlenky navozující pohodu, klid, radost, odvahu a víru ve vlastní schopnosti. 

Důleţité jsou procesy: 

-rozvíjení sebejistoty, 

-ovlivnění emocí prostřednictvím myšlení, 

-podporování pevnosti vůle, 

-podporování proaktivního ţivotního stylu, ne reaktivního. 

Asertivní chování a asertivní komunikace jsou důleţitým předpokladem zachování si 

duševního zdraví. Vyjadřováním vlastních myšlenek a pocitů můţeme přispět k posilování 

sebedůvěry a kladného sebepojetí. Odhad a přijetí mezí osobních moţností nám můţe 

umoţnit přijímání kritiky i chvály. Stejně tak schopnost naslouchání a schopnost empatie jsou 

součástmi asertivní komunikace.   

Pro pěstování si zdravého pohledu na svět, racionálního uvaţování a kontroly nad situací je 

důleţité neuvrhnout sám sebe do bludného kruhu negativního stresu – nevhodně zafixovaných 

automatických myšlenek, které zpravidla přinesou nezdravé chování, deprese, strach a fyzické 

symptomy stresu; vše se můţe zacyklit a neustále se opakovat. 

Pokud uţ tato situace nastane, zásadním krokem je především si uvědomit, ţe se se mnou děje 

něco, co uţ není v pořádku. Tuto sebereflexi je vhodné v sobě podporovat a posilovat během 

běţného ţivota, kdy organismus distresem netrpí, aby byl jedinec navyklý své schopnosti 

vyuţívat a spolehnout se na svůj úsudek. 

Jak jiţ bylo uvedeno, jedním z hlavních průvodců stresu jsou myšlenky a ty nám stejně tak 

mohou pomoci stres regulovat a zvládnout. 
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K moţnosti regulace a tím i zvládnutí stresových situací je zapotřebí těchto předpokladů: 

-aktivní schopnost prosazení svých myšlenek a cílů, 

-dostatek vůle a odhodlání, 

-regulace nebo někdy úplné odbourání zaţitých návyků a názorů. 

 Je třeba se bránit automatickým negativním myšlenkám a změnit svůj pohled na situaci. 

Manţelé Praškovi v knize Krok za krokem proti stresu uvádějí, ţe „díky kognitivním 

(myšlenkovým) omylům, vidí někteří lidé situaci kolem sebe spíše negativně nebo 

černobíle.“
16

 

Jedním z příkladů kognitivního omylu je svévolná dedukce, která vede k vytvoření 

specifických závěrů ze skutečnosti, která těmto závěrům neodpovídá. (čtení myšlenek, 

negativní věštby, unáhlené neopodstatněné závěry). 

Soustředění se na detail vytrţený z kontextu a opomíjení jiných, mnohdy důleţitějších 

charakteristik situace, je dalším nevhodným stereotypem nazývaným selektivní abstrakce.  

Je moţné se setkat s přehnaným zobecňováním – drobný neúspěch je generalizován na celou 

situaci. Kritika je chápána jako projev celkové neschopnosti. 

Zveličování a katastrofizace jsou tendence přehnaně reagovat na vzniklou situaci, negativní 

záţitky se zveličují, naopak úspěchy se opomíjejí. 

 Vztahovačnost a omnipotence (všemohoucnost) jsou projevem vztahování vnějších událostí 

k sobě i v případě, ţe s námi nemají nic společného; přesvědčení o vlastní nadměrné 

schopnosti a zasahování do ţivotů jiných lidí.  

Princip černobílého myšlení – typu „všechno nebo nic“ má mnoho společného s jiným 

kognitivním omylem nazývaným mentální černé brýle, který se projevuje jako tendence vybírat 

si negativní jevy a nevidět pozitivní. 

 

                                                           
16 BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládat stres za katedrou. Praha: Computer Media, 2011. s.30  
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Mentální návyk diskvalifikace pozitivního je krutý způsob zacházení se sebou a se skutečností; 

kaţdý úspěch je automaticky bagatelizován. 

Argumentace emocemi  vychází z domněnky, ţe kdyţ něco proţíváme, musí to být pravda. 

Stereotyp nálepkování, evokující téma sociologie, se pouţívá pro jiné lidi ale i pro vlastní 

osobu. Nálepka je vţdy nepravdivá a destruktivní. 

 

Moţnosti prevence stresu a výchovné postupy, jak zvládat dopady stresových situací jsou 

důleţité pro kaţdého profesionála v profesi učitele. Většina preventivních postupů se odvíjí 

od proaktivního přístupu kaţdého pracovníka, je důleţité mít zájem o ochranu zdraví svého 

ducha i těla. 

Jeden ze způsobů jak preventivně působit proti vlivu stresových situací je zdokonalování 

sebeovládání. Způsobů jak cvičit pevnou vůli je mnoho a v tomto případě jde především o 

ovládání sebe sama, vlastního chování, myšlení a cítění. Mnoho biologických dějů v našem 

těle registrujeme, ale některé procesy si nejsme schopni uvědomit. Fyzické cvičení dává 

moţnost nejen posílovat své sebeovládání ale i zvyšovat citlivost k vnitřním orgánům. Tato 

metoda přirozeného cítění biologických dějů vyuţívá i moderní techniky a celý proces je 

znám pod názvem biologická zpětná vazba. 

 Kontrola vlastního těla a znalost jeho signálů patří nepochybně k základním předpokladům 

preventivní péče o fyzické i o psychické zdraví. 

Jako další moţnosti z této oblasti můţeme zařadit: 

-výcvik protistresové dechové reakce; jde o nácvik uvolnění skeletových a hladkých svalů a 

vychází ze cvičení pocitů tíhy, tepla a svalové skleslosti či ochablosti, 

-dechová cvičení; je moţné je provádět prakticky kdekoliv; umět správně dýchat se stává při 

současném ţivotním stylu rozšířeným problémem, 

-relaxační cvičení; nezahrnuje jen uvolňování svalů ale i uvolnění z psychické zátěţe. 
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K dalším moţnostem preventivních opatření je moţné zařadit opatření v oblasti psychiky: 

-výcvik sebeprosazování, 

-povzbuzující autosugesce, 

-změna systému hodnot, 

-úprava ţivotosprávy. 
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Závěr 4. kapitoly : 

 

V této kapitole jsem se věnovala moţnostem prevence stresu v učitelské profesi. 

 

Pro realizaci úspěšné prevence stresu je stěţejním  předpokladem, aby člověk mohl uspokojit 

své sociální potřeby: 

1. Afiliativní potřeby (člověk potřebuje člověka) 

2.Potřeba sociálního srovnání 

3.Potřeba spolupráce – kooperace 

4. Potřeba kladného sociálního sebepojetí 

 

 Sociální vazby, přátelské vztahy na pracovišti a důvěra ve vlastní schopnosti jsou důleţitými 

předpoklady pro to, aby pedagog mohl stresu čelit, předvídat ho a zvládat zátěţové situace, 

kterým je ve svém povolání vystaven.  

Jako všechny pomáhající profese je i pedagog ohroţen propuknutím syndromu vyhoření. 

Tomu lze úspěšně předcházet proaktivním ţivotním postojem, nácvikem mentálních technik a 

dovedností, posilováním sebeovládání a úpravou ţivotosprávy.  

Je třeba si uvědomit, ţe pracovní kariéra není jediným smyslem ţivota. Uspokojení z práce je 

třeba sladit s radostí, kterou přináší člověku rodina a ostatní sociální kontakty.  
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Reflexe I 

 

 I.P. ,38 let, učitelka na I. stupni ZŠ Praha 11, 14 let praxe, vdaná, 2 děti 

V průběhu své praxe jsem se setkávala s učitelkou po dobu 4 měsíců. Vyučovala   4. a 5. třídy 

českému jazyku. Účastnila se také ve funkci pedagoga výjezdů na školy v přírodě. 

Fáze I 

Naše společné působení v hodinách začalo měsícem září, na počátku školního roku. Po 

uklidnění počátečních zmatků spojených s přechodem dětí ke školním povinnostem, se 

rozběhl tradiční systém vyučování dle pevného rozvrhu. Setkání probíhala kaţdý druhý den, 

ve dvou různých třídách (5.A a 5.B), někdy více dní dohromady. Snaţila jsem se, aby má 

účast na hodinách byla pasivní, tak, jak bylo s pedagogem předem konzultováno. 

 

Učitelka v počáteční fázi školního roku působila takto: 

- konzistentní, ucelený projev, citová angaţovanost a lidský přístup nebyly příliš patrné, 

- nadšení z výkladu předmětu minimální, spíše nutnost „si to odříkat“, 

- děti působily dojmem, ţe se snaţí hodiny jen přetrpět,  

- učitelka chvílemi působila dojmem víry ve svou vlastní neomylnost. 

 

 Zaznamenávala jsem tyto skutečnosti:    

5.A: 

-třída působí dojmem soudrţnosti a přátelského kolektivu,  

-kázeňské problémy minimální, třída má mezi pedagogy dobrý kredit, 

-atmosféra je klidná ale bez respektu k vyučujícímu, 

-v hodinách ostatních pedagogů děti respektují dospělého a dodrţují řád, 

-v přítomnosti této učitelky ale děti působí neklidným dojmem, 

-vyjadřování učitelky je direktivní, odtaţité, znechucené, nepřátelské, 

-děti znají odpovědi na otázky, ale záměrně se nehlásí. 
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5.B:  

-třída je nesourodý nepřátelský kolektiv s vyšším podílem asociálních jevů, 

-kázeňské problémy a slovní neúcta k učitelům jsou častým jevem, 

-nepřetrţitý hluk a nezájem o jakýkoliv předmět, 

-děti nerespektují ţádného z pedagogů, vyučování jde pouze cestou represe, 

-tato učitelka křičí v průběhu celé hodiny, objem vyučované látky je minimální,  

-z její strany nepřichází rezignace, naopak se stupňuje represe. 

 

 

Fáze II 

Při dalších setkáních upoutá skutečnost, ţe ţáci ve třídě s vyšším kreditem na začátku hodiny 

příchod učitelky do místnosti sice zaznamenají, ale tento fakt má nulový vliv na jejich 

chování. Oproti uplynulým týdnům se zvýšilo napětí mezi učitelkou a ţáky, obě skupiny to 

navzájem pociťují. 

Třída s lepší pověstí, chytřejšími a klidnějšími ţáky  5.A. se po několika týdnech přiblíţila  

5.B. co do nepozornosti a hluku během hodin. 

 

Učitelka v další fázi praxe působila následujícím dojmem: 

-agresivní a represivní projevy vůči ţákům v průběhu celé hodiny, 

-nekonzistentní výchovné působení, nezaujme výkladem, ale vynucuje si pozornost 

výhruţkami, 

-hysterické chování, silné nervové tiky v obličeji, stereotypní věty a pohyby, 

-snaha vydobýt si autoritu silou nefunguje ani v jedné třídě, 

-úskočné praktiky, pohrůţky, zesměšňování ţáků. 

-ţalování rodičům, obsáhlé poznámky a stíţnosti v ţákovských kníţkách – budí dojem 

navodit ztracený pocit vlastní důleţitosti. 
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Fáze III 

V poslední fázi mého působení vládla jiţ v obou třídách shodná situace: hlučící děti 

nevěnující pozornost výkladu. Projev pedagoga zůstává stále stejný. 

 

-děti jsou vůči neustálým výhrůţkám otupělé a nereflektují na ně, 

-učitelka a její zjevná labilita jsou zdrojem posměchu, coţ vyvolává další hysterické reakce 

z její strany, 

-situace působí dojmem, ţe na její vyučování se děti netěší a nervozita učitelky se na ně 

negativně přenáší. 

 

  

Závěr:  Vývoj situace v obou třídách na mě udělal ten dojem, ţe částečně zrcadlil osobnost a 

chování pedagoga. Jako ve všech pomáhajících profesích je i v povolání učitele hlavním 

pracovním nástrojem jeho osobnost a mezilidský kontakt.  Děti dospělým často, většinou 

nevědomě, ukazují, jací sami jsou. 

Podle mého názoru, paní učitelka vstupovala kdysi do své profese s ideály, které se zřejmě 

z větší části nenaplnily a je moţné, ţe kaţdý den zaţívala při střetu s nepozornými ţáky jistou 

frustraci. Tato skutečnost zřejmě neměla vliv na její motivaci vykonávat dál toto povolání. 

Určité znechucení, které bylo patrné tváří v tvář nezájmu ţáků o vykládanou látku, bych však 

nemohla hodnotit jako depresi nebo syndrom vyhoření. Pokud mohu tuto situaci soudit, 

hodnotila bych ji spíše jako nedostatek autority ze strany pedagoga a neschopnost si autoritu 

získat přirozenou cestou. Podle celkové tenze a neklidu pedagoga i mimo vyučování si 

dovolím spekulovat i o potíţích v soukromém ţivotě.   
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Reflexe II 

 

B.T. učitel na II. stupni ZŠ, praxe 5 let, 31 let, ţenatý, bezdětný 

 

Pedagog vyučoval na celém druhém stupni školy zeměpis a působil současně i jako třídní 

učitel ţáků  9.A, kde jsem realizovala svou praxi i já. 

Situace, kterou jsem při své praxi měla moţnost zachytit, byla po celou dobu v zásadě 

neměnná; na rozdíl od Reflexe I neměla ţádný prohlubující se negativní vývoj. 

Charakteristika třídního kolektivu:  

-soudrţný, sţitý kolektiv, přátelské vazby a klidná atmosféra, 

-všichni komunikují mezi sebou, neshody se řeší otevřeně a ihned, 

-ţáci spolu tráví mnoho času i mimo školní povinnosti, 

-vzájemná podpora, empatie, 

-během vyučování respektují pedagogy a většinou spolupracují, 

Charakteristika pedagoga:  

-člověk z menšího města, mladšího vzezření neţ by odpovídalo skutečnému věku, 

-člověk, který lpí na svých zásadách, vyţaduje kázeň a kvalitní přípravu na vyučování,  

-roli třídního učitele plní nárazově, budí dojem, ţe ţákům spíše uděluje jen organizační 

pokyny a o celkové klima ve třídě nejeví zájem, 

-vyučování předmětu v domovské třídě má menší nedostatky, pedagog postupuje ve výkladu 

někdy příliš rychle a vţdy část dětí látku nepochopí, 

-při dotazech dětí na upřesnění je pedagog odkazuje jiţ pouze na samostudium z učebnice 

v rámci domácí přípravy.  

 

Některé situace působí dojmem, ţe pedagog, sám vychovaný přísnými poměry malého města 

konce 70.-tých let, vyjadřuje nesouhlas s příliš benevolentní výchovou a poměry velkoměsta 

současnosti (děti mají přemíru elektroniky, oblečení a předmětů, jejichţ hodnoty si neváţí a 

v některých případech přebírají od rodičů konzumní styl  ţivota). 
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Objektivně se nic negativního neděje, děti nemají kázeňské problémy ani výrazně špatné 

výsledky. Situace budí dojem, ţe se třídou šíří nechuť vůči pedagogovi pro jeho chlad a 

odtaţitost – později mu děti otevřeně vysvětlují své názory v rámci třídnických hodin. 

Vyjadřují tyto názory a pokládají tyto dotazy: 

 

-proč s nimi učitel nejezdí na výlety; vţdy za sebe pošle jiného pedagoga, 

-ačkoliv s jinými třídami výlety realizuje,  

-děti vnímají tento fakt úkorně, je cítit, ţe by chtěly s učitelem sdílet více času, 

-proč se vyjadřuje jinak před dětmi a jinak před jejich rodiči, 

-děti vidí rozdíly v jeho postojích i názorech a vnímají je jako pokrytectví, 

-děti by rády změnily autoritativní způsob jednání pedagoga na více liberální, 

-dávají opakovaně najevo přání trávit s učitelem více času. 

 

Situace se mění v okamţiku odjezdu třídy na školu v přírodě. Blíţí se konec školního roku, 

klasifikace je z větší části jiţ vyřešena a atmosféra se uvolňuje. Pedagog se chová při čekání 

na odjezd k ţákům méně formálně, ţertuje s rodiči. Týdenní pobyt v místě rekreace se potom 

nese v duchu sportování, neformálních aktivit a otevřenějších rozhovorů ţáků s pedagogem.  

Z konfrontace názorů vyplývají nové skutečnosti, které si děti do té doby a ve svém věku 

neuvědomovaly: 

-učitel se snaţil vést ţáky deváté třídy k větší zodpovědnosti, neţ které u nich byl svědkem, 

-nebyl spokojen s úrovní přípravy dětí na vyučování, s mírou zapomínání povinností apod. ale 

tlumočil dětem svou nevoli pouze jednou nebo dvakrát, 

-domníval se, ţe děti v tomto věku uţ není moţné „vodit za ručičku“ , vše jim neustále 

opakovat a zavádět kontraproduktivní sankce, 

-dával dětem důvěru a relativní volnost, ale chtěl vidět jejich zodpovědnost, 

-všechny tyto výchovné postupy vedl v klidné atmosféře bez konfliktů, ale jakmile děti jeho 

důvěru zklamaly, jeho projevy navenek ochladly, 
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-děti potom hodnotily jen vnější projevy jeho chování, protoţe neznaly vnitřní pohnutky, 

-v  rámci rozhovorů mimo půdu instituce školy měly obě strany prostor objasnit jedna druhé 

své vnitřní úvahy a děti v mnoha věcech svého třídního učitele pochopily. 

 

 

Závěr: Průběh praxe byl důkazem toho, ţe osobnost pedagoga má stěţejní vliv na formování 

názorů a hodnot dětí a mladých lidí, kteří s touto osobností přijdou do kontaktu. V procesu 

výchovy nejde o umělé navozování situací – osobnost kvalitního člověka a kvalitního 

pedagoga v jedné osobě má svůj spontánní vliv své okolí. 

Zde jsem byla svědkem situace, kdy má mladý člověk prostor vyjádřit svůj názor a přání a  

činí tak s vírou  ve svého učitele – člověka, s nímţ tráví poměrně velké mnoţství času.  

Pedagog byl v tomto případě průvodcem ţivotem a „funkcionářem lidství.“ 

 

 

Tyto dvě reflexe jsem uvedla se záměrem poukázat na dva rozdílné přístupy k profesi 

pedagoga. Kaţdý z obou učitelů jistě čelil vysokým nárokům svého náročného a 

zodpovědného povolání a kaţdý z nich se zhostil svého úkolu podle svých sil a moţností. 

Profese pedagoga právem patří mezi pomáhající profese. 
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Závěry: 

 

 

V první kapitole své práce jsem se zabývala pojmem „stres“ a „stresová situace“, příčinami 

vzniku těchto jevů a jejich vlivem na lidský organismus.  

 

Ve druhé kapitole jsem zpracovala téma výskytu stresu u pomáhajících profesí s důrazem na 

specifika a rizika tohoto povolání. V této kapitole jsem uvedla stať s vlastními zkušenostmi se 

systémem psychologické podpory v této profesi. 

 

Ve třetí kapitole jsem se věnovala podrobněji profesi učitele, specifikům a zátěţovým 

situacím spojeným s výkonem profese. Okrajově jsem zmínila fakta související se změnami 

ve společenském postavení učitele. V této kapitole jsem uvedla dvě reflexe ze spolupráce 

s pedagogickými pracovníky v rámci základní školy. 

 

Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala moţnostmi ochrany duševního i fyzického zdraví 

pracovníků v profesi učitele, moţnostmi předcházení negativním dopadům stresu a zachování   

kvality ţivota. 
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Dospěla jsem  k těmto závěrům: 

 

 

Konflikty, stres, frustrace jsou součástí profesního ţivota lidí v učitelském povolání a je třeba 

s nimi počítat, umět je předvídat, reagovat na ně a vyrovnat se s nimi. 

 Stres je nedílnou součástí ţivota a ve své podstatě působí jako dynamizující síla, proto lze 

říci, ţe na stres není třeba pohlíţet jako na výhradně negativní jev. Odborné studie hovoří o 

dvou protipólech stresu a z tohoto rozdělení je patrný fakt, ţe určitý druh stresu, který se 

označuje jako eustres, vykazuje prokazatelně kladné působení na organismus. 

Profese učitele je díky vysoké míře odpovědnosti ohroţena psychosociálními potíţemi a 

jejich somatizací a syndromem vyhoření.  Je třeba věnovat pozornost změnám, které se dějí v  

těle a stejně tak i změnám v psychické rovině ,  znát své tělo, ţít s ním v souladu, pečovat o 

jeho zdraví a znát své reakce, aby bylo moţné předejít případným emotivním  a vypjatým 

odpovědím organismu  na zaţívaný stres – je vhodné drţet se racionálního uvaţování a 

udrţovat si v situacích  nadhled. 

V souvislosti s péčí o stav svého psychického zdraví je vhodné se zmínit o potřebě vlastní 

zodpovědnosti. Do určité míry a za určitých podmínek se můţeme snaţit ovlivnit své 

myšlenky a regulovat tak reakce na zátěţové situace. Stres je tak velký, jak mu dovolíme ve 

svých myšlenkách, aby byl. 

Velmi důleţité je jednat sám za sebe, nečekat na řešení, s nímţ přijdou jiní. Je prospěšné ţít 

proaktivním způsobem ţivota, namísto pasivního reagování na nastalé situace v domnění, ţe 

nejsme schopni je ovlivnit. 

 

 Důleţitou součástí reakce na zátěţovou situaci je vţdy osobní stanovisko. Náš pocit o realitě 

není realita sama. 

 

Je vhodné nefixovat si automatické negativní myšlenky ale zachovat si proaktivní přístup 

k ţivotu na pozadí důvěry ve své vlastní schopnosti. Funkční sociální vazby jsou  pro klidný a 

zdravý ţivot nezbytné; udrţují posléze i v zátěţových situacích integritu osobnosti. 
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 Prevence dopadu stresových  situací  v učitelské profesi spočívá především v pozitivním 

přístupu k ţivotu, v péči o ducha i tělo v rámci zdravého ţivotního stylu a v budování 

zdravých sociálních vazeb v soukromí i v pracovním kolektivu. Jedinec informovaný o 

moţných rizicích, s potřebnými schopnostmi a dovednostmi pro zvládání stresových situací, 

má šanci být ve větší míře odolný vůči frustraci, depresi, syndromu vyhoření apod. 

 

 Preventivní opatření jsou méně náročná a méně bolestivá neţ pozdější nápravné kroky v jiţ 

rozvinuté reakci na zátěţové situace. Z odborných studií vyplývá, ţe míra prevence a 

psychologické pomoci profesionálům v učitelské profesi má ze strany společnosti mnohé 

rezervy a je třeba se těmto tématům v budoucnu nadále věnovat.        
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