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Anotace v českém jazyce

Tato bakalářská práce nazvaná „Faktory ovlivňující náročnost učitelské profese“ se zabývá jevy, 

které činí učitelství náročnou profesí. Teoretická část vymezuje pojmy profese, semi-profese a 

učitel. V jednotlivých kapitolách jsou některé ze základních zdrojů zátěže učitelů popisovány a 

zdůvodňovány. V závěru teoretické je stručné povídání o stresu a duševní hygieně. Praktická část je 

tvořena výzkumem pomocí strukturovaného dotazníku, kde respondenti ozačovali míru zátěže na 

svoji psychiku. Z výsledků byly vytvořeny tabulky, grafy i stručný komentář vztahující se k 

zjištěným výsledkům. Na základě nich jsem dospěl k závěru, že učitelé vnímají jako nejnáročnější 

tyto faktory: měnící se požadavky ministerstva na práci učitelů a škol, administrativní zátěž a špatné 

finanční ohodnocení.
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Anotace v anglickém jazyce

This thesis, named ”The Factors Making The Teaching Profession Difficult”, deals with phenomena 

which  make  a  teacher´s  profession  hard.  The  theoretical  part  describes  some  terms,  such  as 

profession, semi-profession and teacher. In the particular chapters there are described and justified 

some basic sources of a teacher´s mental strain. The practical part contains a research made through 

a  structured questionnaire  – the respondents were asked to mark the stress degree.  There were 

constructed charts, graphs and a brief comment on the found out results. According to them I came 

to the conclusion that the most difficult factors were “frequent changes in educational system that 

were invented by The Ministry of Education”, “administrative strain” and “insufficient salary”.
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ÚVOD

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
                                                                                        (J. A. Komenský)

Jako budoucí učitel jsem měl potřebu dozvědět se, do jaké míry je učitelská profese náročná 

a pokusil se zjistit,  jaké faktory její náročnost ovlivňují. Jedná se o problematiku, která  je stále 

aktuální, neboť nelze odstranit všechny faktory, které se na náročnosti učitelství podílejí. 

Už od pradávna se lidé učili novým věcem. Některé poznatky byly pro život zcela nezbytné 

(orientace  v  přírodě,  rozdělání  ohně),  jiné  měly  charakter  estetický.  Vědomosti,  dovednosti  a 

postoje rozvíjely osobnost každého jedince a zajišťovaly tak pokrok lidského pokolení. Z generace 

na generaci se předávaly nejdůležitější poznatky.

Důležitou roli při procesu učení hrál zdroj poznání – ať už se jednalo o přírodu, staršího 

člena společenství či učitele jako takového. V dnešní době se pojetí profese učitele mění – už není 

výhradním zdrojem poznatků. Žáci přijímají informace nejen z knih, ale i z internetu, televize a 

dalších zdrojů.

Učitel býval váženou osobou, mravním vzorem a tím, kdo připravoval své žáky na život a 

snažil se z nich učinit plnohodnotné členy společnosti. Náplň práce učitele se sice měnila; nicméně 

ta hlavní – výchova a vzdělávání – zůstala. Při zvýšené rozvodovosti v  posledních desetiletích je na 

učitele nově kladen důraz i částečně suplovat roli rodiče. Jakým směrem se bude učitelská profese 

dál ubírat, zatím jen nejasně tušíme.

Lze vypozorovat několik zásadních změn za posledních zhruba dvacet let: důraz na zájmy 

dítěte,  individuální  přístup  ke  každému  žákovi,  celková  demokratizace  vzdělávání,  zvýšení 

požadavků na znalost  cizích jazyků a užívání informačních technologií,  vliv zahraničí  na české 

vzdělávání, decentralizace, zrušení osnov, zavedení rámcových vzdělávacích programů a celková 

proměna českého školství zaměřená na dítě jako takové.

Doba se rychle mění. Ačkoli netušíme, jakým směrem se vývoj v Evropě i ve světě bude 

ubírat, snažíme se žáky připravit, aby se v životě co nejlépe uplatnili.

Častým problémem bývá, že vystudovaní učitelé se ve školství dlouhou dobu nezdrží nebo 

mnohdy do školství vůbec nenastoupí. Někteří jdou na pedagogické fakulty už s přesvědčením, že 

stejně jednou učit nebudou.

Učitelství  je  profese,  jejíž  důležitost  si  veřejnost  uvědomuje,  avšak  téměř  její  náročnost 

neoceňuje. Představitelé této profese vychovávají a připravují mladé lidi – ty, kteří se jednou budou 

podílet na chodu našeho státu. 



Faktorů, které ovlivňují náročnost učitelství, je více a ty více i méně důležité se v této práci 

pokusím zmapovat. Mým cílem je poukázat, že i přes výskyt mnoha stresorů a zátěžových situací se 

může  jednat  o  práci,  která  její  představitele  naplňuje.  Teoretická  část práce  je  zaměřena  na 

jednotlivé faktory,  které učitele vystavují náročným situacím. Rozděleny jsou na objektivní (širší 

společenské,  ekonomické  a  kulturní  podmínky)  a  subjektivní  (osobní  vlastnosti  učitele,  jeho 

odborná, motivační a výkonová způsobilost).

Praktická část je věnována výzkumu prostřednictvím strukturovaného dotazníku. Cílem bylo 

zjistit, do jaké míry jsou respondenti svojí prací zatíženi a které faktory se na tom podílejí nejvíce. 

Součástí praktické části je rovněž ověření platnosti dvou hypotéz, které byly stanoveny na základě 

poznatků z odborné literatury.



II Teoretická část



 1 Vymezení pojmů

K hlubšímu porozumění problematiky v následujících stránkách je nutné ujasnit si některé základní 

pojmy, s kterými se budeme často setkávat.

 1.1 Učitel

V této práci se nebudeme zabývat všemi pedagogickými pracovníky, ale budeme se soustředit na 

učitele.  Učitel  podle  Zákona  č.563/2004  Sb.  patří  mezi  pedagogické  pracovníky  společně  s 

vychovatelem,  speciálním  pedagogem,  psychologem,  pedagogem  volného  času,  asistentem 

pedagoga,  trénerem,  vedoucím  pedagogickým  pracovníkem  a  pedagogem  v  zařízení  pro  další 

vzdělávání pedagogických pracovníků.  Učitel musí být „plně způsobilý k právním úkonům, mít 

odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, být bezúhonný, zdravotně 

způsobilý a prokázat znalost českého jazyka, není-li stanoveno jinak“ (Školský zákon,  § 3). Lze 

rozlišit  učitele  mateřské  školy;  učitele  prvního  stupně  základní  školy;  učitele  druhého  stupně 

základní školy; učitele střední školy; učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké 

škole, střední odborné škole a konzervatoři; učitele vyšší odborné školy; učitele jazykové školy s 

právem státní jazykové zkoušky, učitele v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

učitele  náboženství  a  učitele  odborného  výcviku  v  zařízení  sociálních  služeb.  (Školský  zákon) 

Učitelem rozumíme „jednoho ze základních činitelů vzdělávacího procesu, spoluodpovědného za 

přípravu,  řízení,  organizaci  a výsledky tohoto procesu.  Učitel  spoluvytváří  edukační  prostředí  a 

klima třídy, koordinuje a organizuje činnosti žáků, řídí a hodnotí proces učení“ (Průcha, sl., 261). V 

této práci se budeme zabývat pouze učiteli na 2. stupni ZŠ a učiteli na gymnáziu. Zatímco někteří 

učitelé vnímají své povolání jako každé jiné, jiní ho vnímají jako povolání s určitým posláním, což 

se podepisuje na tom, že některým učitelům vadí nedocenění jejich práce veřejností. 

 1.2 Profese

Profese určuje sociální postavení člověka. Každá profese či povolání je nějak společensky ceněna; 
prestiž lidí bez povolání je nulová. Podle profese, kterou člověk vykonává nebo na kterou se 
připravuje, je posuzován svým okolím. Učitelství je profese náročná po stránce studia i samotného 
výkonu; její přínos pro společnost je nezanedbatelný. Profesi, v našem případě učitelství, můžeme 
tedy chápat jako povolání s určitým posláním. I když se učitelství vyznačuje vysokou sociální 
prestiží, dlouho dobou přípravy na výkon povolání, nutností celoživotního vzdělávání i souborem 
znalostí a dovedností, které výrazně přesahují znalosti a dovednosti laiků, nelze učitelství chápat 
jako tzv. úplnou profesi, ale spíše semi-profesi.

Učitelství nelze považovat za profesi v pravém slova smyslu. Úplná profese se vyznačuje některými 



znaky, které učitelství postrádá, což je např.:

1) vysoká autonomie rozhodování při výkonu povolání, neboť učitel takovou svobodu nemá; 

2) aplikace výsledků vědeckého výzkumu v praxi, neboť učitelé výsledky těchto výzkumů 
mnohdy přehlížejí a nerespektují; 

3) existence profesního sdružení (komory) a etického kodexu, který v pedagogice chybí;

4) vysoký ekonomický status, který se projevuje v úrovni odívání, bydlení či trávení volného 
času. K prestiži učitelství nepřispívá ani to, že ve školství pracuje velké množství lidí. (Štech, 
2008) 

Důležitost učitelovy role si neuvědomuje jen společnost, která učitele připravila, ale i učitel sám a 
jeho žáci. Podle toho jej také hodnotí. Výkon učitelského povolání je pod přímou kontrolou 
veřejnosti. I když si to asi většina učitelů odmítá připustit nebo to vědomě přehlíží, je učitelství 
společensky ceněnou profesí. Učitelé sami ale často profesní hrdost nemají a za svoji práci se stydí. 
Negativní vliv může mít i to, že terminologie v pedagogice je nejednoznačná a každý ji může 
vnímat po svém. Rodiče žáků i široká veřejnost si jsou vědomi, že učitelé jsou dalšimi články, které 
se podílejí na výchově, vzdělávání a celkovém rozvíjení jejich dětí. Vědí, že je to úkol nesnadný a 
souhlasí, že je náročné neukázněné děti zvládnout. Výzkumy z oblasti prestiže učitelství dokazují, 
že lidé tuto profesi vnímají pozitivně. Učitel byl a stále je považován za nositele vzdělanosti. 

Jak již bylo uvedeno, tato práce se zabývá profesí učitele a faktory, které ovlivňují jeho náročnost. 
Následující rozdělení vychází z publikace Pařízka Učitel a jeho povolání. Ta rozděluje 
determinanty, které jsou specifické pro náročnost učitelské profese, na objektivní a subjektivní. 
(Pařízek)

 1.3 Objektivní determinanty pracovní činnosti učitele

Tímto termínem budeme rozumět širší ekonomické, kulturní a politické prostředí společnosti. 
Řadíme sem obec, její tradice, sociální složení a životní úroveň i postavení školy v místě. (Pařízek) 
Patří sem i rodinné prostředí učitele – jaká je prestiž učitelů ve vlastní rodině, dále sem spadá 
pracovní činnost učitele – jakým způsobem je nastavena organizace vyučování, jaký je způsob a 
styl řízení školy. Do objektivních determinantů je rovněž zahrnuta stálost a stabilita zaměstnání, 
hodnocení práce učitele či finanční ohodnocení.

 1.4 Subjektivní determinanty pracovní činnosti učitele

Tento pojem budeme chápat jako osobní vlastnosti učitele: odborná způsobilost, výkonová 
způsobilost (pracovní zdatnost), osobnostní způsobilost, společenská způsobilost, motivační 
způsobilost (osobní a pracovní zaměřenost), tvořivé prvky v práci učitele (poměr tvořivých nebo 
rutinních prvků jeho práce) a řízení a rozhodování v práci učitele. Protože tyto subjektivní 
determinanty souvisí přímo s osobností učitele, není v možnostech práce tohoto typu o této 
problematice pojednávat. Pozornost bude tedy věnována pouze objektivním determinantům 
učitelské profese.



 2 Zdroje zátěže v učitelské profesi

 2.1 Vztahy ve třídě

Učitelství patří mezi tzv. pomáhající profese, kam spadá kromě učitele i sociální pracovník, lékař, 

sestra  či  psycholog.  Kromě  příslušného  vzdělání,  které  je  nutné  si  pro  tuto  profesi  osvojit,  je 

zároveň nutné vnímat ještě jeden prvek – lidský vztah mezi pomáhajícím profesionálem a jeho 

klientem. Kopřiva rozlišuje čtyři základní vlastností pracovníků pomáhajících profesí:

 náklonnost (vlídnost, ochota, láska)

 trpělivost (též klid, vyrovnanost)

 vcítění (též porozumění, empatie)

 odbornost (též profesionalita, znalosti) (Kopřiva, 15)

 2.1.1 Vztah učitel-žák
Ve školním prostředí se utvářejí tři základní typy vztahů – učitel a žák, žák a žák, učitel a učitel. 

Tyto vztahy lidí znamenají, že jejich „já“ se vzájemně dotýkají a ovlivňují. Učitel řídí výchovně- 

vzdělávací proces převážně hromadnými formami a metodami, jimiž se obrací k celému kolektivu 

třídy. Dopad je ale na každého jedince ryze individuální a s touto skutečností musí učitel počítat. 

Každý  žák  si  na  základě  svých  vlastností  a  přístupu  ke  vzdělávání  zaslouží  odlišný  přístup. 

Vhodným působením se vytváří nejen kladný vztah mezi učitelem a žákem, ale dochází rovněž k 

účinnějšímu  dosažení  výchovných  změn  v  aktuálním chování  a  perspektivách  osobnosti  dítěte. 

(Provazník, 113)

Mezi učitelem a každým jednotlivým žákem spontánně vzniká nějaký vztah. Je to jeden ze 
základních mezilidských vztahů, který lze po vztahu matka-dítě považovat za jeden z 
nejdůležitějších. Je nezbytné, aby tento vztah byl z hlediska duševní hygieny pro obě strany pokud 
možno nekonfliktní a celkově pozitivní. Učitel proto nesmí privilegovat některé žáky na úkor 
druhých a jiné naopak shazovat. Musí být schopen empatie a schopností vcítit se do „já“ osobnosti 
žáka – dítě musí poznat, že mu učitel rozumí citem i rozumem. (Provazník, 114). Petty je toho 
názoru, že „člověk má rád lidi sobě podobné – lidi, s nimiž sdílí společné základní hodnoty a 
názory. Učitelé nejsou výjimkou; mají v oblibě žáky pilné, pozorné, pohledné, pořádné a zdvořilé. 
Všichni žáci musí cítit, že jsou pozitivně hodnoceni a že jejich studijní úsilí nezůstává 
nepovšimnuto a je posuzováno nezaujatě“ (Petty, 71).

Vztah učitel-žák je dán „obecně sociálními rolemi a stutusy z nich vyplývajícími a konkrétními 
zvláštnostmi obou aktérů (tj. jejich pohlavím, věkem, osobnostními rysy, postoji, očekáváními, 
učitelovým pojetím žáka a žákovým pojetím učitele apod.), zvláštnostmi jejich vzájemného 
působení, zvláštnostmi vyučovacího předmětu a učiva, délkou a frekvencí vzájemných setkávání i 
možnostmi se hlouběji vzájemně poznat“ (Průcha, slovník, 304)

Mezi učitelem a žákem dochází k vzájemnému působení (interakci). Nemůžeme hodnotit výuku 
pouze na základě konečných produktů (výsledků), ale hodnotíme i postupy, jakými se k těmto 



výsledkům dospělo. Úroveň výsledků žáků neodráží jen motivace ke studiu a zájem o předmět, ale 
do výsledků se promítne i úroveň učitelova vztahu s žákem. Může se vytvořit vztah plný empatie, 
vzájemného porozumění, tolerance a respektu, kdy si žák učitele váží a věří mu. Pedagogika ale 
pracuje i s pojmem didaktogenie, který je popsán jako „takové působení vyučujícího na žáka, 
skupinu žáků či třídu, které ve svých důsledcích vede k psychickému poškozování žáků. Ze strany 
vyučujícího může být uvědomované nebo neuvědomované“ (Průcha, 44). V důsledku tohoto jevu 
vzniká strach z vyučujícího. Úroveň vztahů se pak promítá do klimatu třídy.

 2.1.2 Moc a pomoc – řídit, či podporovat?
Žák (klient) je do jisté míry bezmocný už tím, že něco potřebuje. Pracovník (učitel) je do jisté míry 
mocný už tím, že pomáhá (nebo aspoň slibuje pomoc). Moc učitele je v určitých ohledech 
vymezena zákonnými předpisy, organizačním řádem a nepsanými zvyky. Mocenský systém vede k 
oboustranné manipulaci. (Kopřiva, 40) Otázkou je, do jaké míry učitel své oficiální moci využívá 
ve prospěch svůj a do jaké míry jako prostředek k efektivnímu tvarování žáků, které je ve svých 
důsledcích pozitivní. Učitel musí najít rovnováhu mezi řízením žáků a podporováním jejich 
autonomie.

V pomáhajících profesích, kam patří i učitelství, je nutné vytvořit si ke klientům pozitivní přístup. 
Bohužel se mnohdy stává, že tento přístup je neosobní, v horším případě nadřazený. I když je 
kladen důraz, aby se učitel snažil každého žáka pochopit, vcítit se do něj a přijmout ho takového, 
jaký je, je třeba přijmout jako fakt skutečnost, že nikdo nemůže účinně pracovat s kýmkoliv a že 
někteří jedinci v učiteli vzbuzují záporný vztah. (Kopřiva, 28) Přesto je nutné snažit se vést výuku 
pozitivním přístupem ke každém žákovi a zachovat si nadhled. Učitel je totiž vystaven neustálému 
napětí mezi skutečností a ideálem, mezi prostým žitím v realitě a snahou o dokonalost. Toto napětí 
se může negativně promítnout do učitelovy psychiky a vyvolat pocity křivdy, viny, studu, úzkosti 
(Kopřiva, 71). U některých profesí se u žáků vytváří stereotyp a ideál představitele určité profese a 
učitelé nejsou výjimkou. Tento stereotyp není vymezen zcela přesně, poněvadž jednotliví členové 
téže skupiny se ve své představě neshodují zcela. Stereotyp muže-učitele považují žáci často za 
člověka přátelského, tolerantního a spravedlivého, kdežto ženu-učitelku považují za ženu 
dominantní, krutou a věčně nespokojenou (Fišer, 78). S těmito předsudky se tedy musejí především 
ženy-učitelky účinně vypořádat.

 2.2 Nezájem žáků o výuku jako zdroj zátěže pro učitele

Je nepříjemné, ale nutné si uvědomit, že žáci do školy nechodí dobrovolně. Jejich přítomnost ve 

škole je vyžadována platnými právními předpisy. Děti tedy nechodí do školy kvůli zájmu o určité 

předměty,  ale  protože  musejí.  Učitelé  různých  zájmových  kroužků  mají  mnohdy  svoji  práci 

zlehčenou, neboť když se dítě o určitou činnost zajímá, dobrovolně se v ní i rozvíjí. Je tedy těžké 

žáky ve škole motivovat, a to především pozitivním způsobem.

Motivace žáků ke studiu může být ovlivněna mnoha faktory: sociální vlivy a vliv vrstevníků, 
časové aspekty učebního procesu, minulé zkušenosti s učením příslušné problematiky, vnímaná 
náročnost zadaného úkolu, přesvědčení žáka, že dokáže danou práci úspěšně zvládnout, představy o 
budoucích životních perspektivách žáka i individuální charakteristiky žáka (Krejčová, 122).

Aby žák byl schopen a ochoten se zlepšovat, je nutné, aby si učitel a žáci vybudovali vzájemný 
respekt a učitel znalosti studentů podporoval. Motivace u žáků stoupá, je-li jim důkladně vysvětlen 



význam dané látky a oni skutečně vidí souvislosti mezi výukou a svým životem. Úkoly by měly být 
pestré, proměnlivé a nést význam. Ames definuje tři klíčové proměnné, které mohou s ohledem na 
svoji kvalitu ovlivnit motivaci studentů ve škole. První z nich jsou již zmíněné úkoly. Druhou 
významnou proměnou je hodnocení učiteli, které zdůrazní individuální pokroky každého žáka. 
Třetí proměnnou  je autorita učitele (nebo také edukační styl učitelů); zde je nutné najít rovnováhu 
mezi autonomií studentů a jejich kontrolou (Krejčová 124).

Dávají-li žáci učiteli zjevně najevo svůj nezájem o jeho výuku, je to pro něj signálem, že při své 
práci zřejmě dělá něco špatně. Není pro učitele příjemné se snažit a plýtvat energií, když to 
posluchače nezajímá. Svůj nezájem mohou dávat žáci najevo nejen narušováním výuky a hledáním 
rozptýlení, ale i fantazírováním, přemýšlením o jiných nesouvisejících věcech, agresivním 
chováním i záškoláctvím. Od učitele se tedy očekává, aby nejen podal výklad správně, ale i učinil 
výuku zajímavou a eliminoval pocit nudy. Aby se učitel vyvaroval toho, že se žáci budou nudit, 
nesmí být jeho výklad monotónní a vyučovací metody stereotypní a málo aktivizující (Průcha, 
slovník, 140). Nuda může být i jednou z příčin toho, že jsou žáci při vyučování neukáznění.

 2.3 Nekázeň ve třídě

V současné době se hodně hovoří o všeobecném poklesu morálky, netolerantnosti, nedostatku 
kázně, anarchii, ztrátě smyslu pro povinnost. To platí nejen pro školu, ale i rodinu a společnost. 
Tento jev se projevuje i v mladé generaci (Bendl, 8).  Žákům je přičítáno mnoho práv, která často 
zneužívají. Znají svá práva, ale opomíjejí svoje povinnosti. Vykládají si špatně význam slova 
svoboda. V dnešní liberální společnosti se na jedince často nahlíží jako na element, kterému má 
společnost sloužit. Rodiče často nevěnují dostatek času svým dětem nebo ho s nimi tráví 
neefektivním způsobem. Jsou podrývány autority a to nejen ty učitelské.

Jedním z hlavních rušivých elementů během vyučování je nekázeň ve třídě. V některých případech 
si za tento jev může učitel sám v důsledku svého povýšeného či příliš benevolentního přístupu k 
žákům, v jiných případech lze hledat příčinu v žákovi samotném či jeho rodinném zázemí.

Protože každý žák je výjimečná osobnost, je důležité, aby si o něm učitel vytvořil adekvátní obraz. 
Učitel posuzuje žákovy schopnosti, vlastnosti a motivaci a souhrnem těchto veličin si tento obraz 
utváří. Daný obraz ovlivňuje cíle, metody a prostředky, jakými učitel na žáka působí. Obraz, který 
si učitel vytváří o žákovi, ovlivňuje jeho chování vůči žákovi. (Hrabal, 116)

Stejně důležité jako zabývat se příčinami školní nekázně je rovněž důležité zabývat se příčinami 
školní kázně – co vede žáky k tomu, že v hodinách nevyrušují, nejsou lhostejní k výkladu učitele a 
mají zájem o školní práci. Sám učitel by měl vyhledávat specifické případy, kdy se žák chová podle 
žádoucích pravidel; měl by dát najevo, že si tohoto správného chování všiml a žáka pochválit. 
„Pozitivní posilování žádoucího chování se ve třídě nedá ničím nahradit. Je to nejlepší strategie, jak 
dosáhnout změny chování žáka a jak u něho přitom budovat sebeúctu a respekt.“ (Riefová, 32) 
Tímto posílením bývá např. zasloužená pochvala, uznání, odměna žáka určitými výsadami - např. 
možnost vykonávat ve třídě určité práce nebo se o něco starat.

Učitel by se měl se třídou jasně dohodnout, jaké budou následky dodržování a nedodržování 
pravidel. Chovají-li se žáci odpovídajícím způsobem, měla by tomu být věnována kladná pozornost. 
Na nedodržování dohodnutých pravidel by měli být žáci upozorňováni a nést následky (Riefová, 
33). Nedůsledný učitel pak může ztrácet autoritu. Dohodnutá pravidla by však měla platit i pro 
samotného učitele. Dokáže-li učitel přiznat svou chybu či jiný nedostatek, žáci to většinou dokáží 
ocenit. 

Kázeň ve třídě může být založena např. na vztahu žáka ke konkrétnímu předmětu či konkrétnímu 
vyučujícímu. Obliba předmětu je vymezována jako „emocionální prožitek z předmětu a v 
předmětu. Tento prožitek je předpokladem i výsledkem motivace k učební činnosti“ (Hrabal, 26). 



Je-li žákovi předmět lhostejný, může se stát, že bude zaměřovat svoji pozornost jiným směrem a tím 
narušovat výuku.

Na základě knihy Stanislava Bendla Strašidlo nekázně lze aspekty kázně rozdělit na filozofické, 
biologické, psychologické a sociologické.

 2.3.1 Filozofické aspekty kázně
Filozofický přístup ke kázni si klade za cíl zkoumat otázky svobody, odpovědnosti, svobodné vůle, 
determinismu a omezování jedince. Ptá se, zda společnost potřebuje řád a pořádek nebo se jedná o 
brzdu společenského vývoje a rovněž do jaké míry lze dětem „popustit uzdu“, aby si dělaly, co 
chtěly. (Bendl, 16) Myšlenka svobodného vývoje dítěte může být snadno zneužitelná, na čemž se 
nepodílejí jen rodiče a klasická škola, ale i tzv. alternativní proudy ve vzdělávání. „Naše dnešní 
česká pedagogika nevychází, alespoň pokud je nám známo, explicitně z žádného konkrétního 
filozofického směru. Zdůrazňuje se však nemanipulovatelnost a humanita“ (Bendl, 47)

 2.3.2 Biologické aspekty kázně
Tyto aspekty zahrnují především genetiku a z ní vyplývající vliv na osobnost žáků. Osobnost žáků 
není podmíněna jen výchovou, ale také dědičností. Některé směry jako etický scientismus se snaží o 
genetické ozdravění člověka prostřednictvím vědy. Podle nich lze všechny společenské problémy 
vyřešit zdokonalením vědy. Máme však právo provádět genové manipulace a zasahovat do 
„posvátnosti lidského života“, i kdyby to mělo za následek vytvoření člověka mravného, 
ukázněného? (Bendl, 88)

 2.3.3 Psychologické aspekty kázně
Abychom dítě mohli úspěšně vychovávat, je nutné znát jeho psychiku a myšlenkové pochody. 
Rodiče i učitelé v dnešní době i v minulosti přemýšleli, co na dítě platí a jakými prostředky lze jeho 
chování usměrňovat. Opírali se o své empirické poznatky, intuici i zkušenosti druhých, aby 
výsledky jejich výchovného úsilí byly co nejlepší. Současná pedagogická psychologie nepracuje 
přímo s pojmem kázeň, ale zabývá se spíše termíny obdobnými: autoregulace, submisivita, přijetí 
nebo odmítnutí sociálních rolí. (Bendl, 127)

 2.3.4 Sociologické aspekty kázně
Sociologický přístup k problematice kázně lze nejvhodněji prezentovat popisem a rozborem 
současné společenské situace u nás. Tento přístup souvisí s kriminalitou mládeže i velkým 
množstvím trestných činů a skandálů, které nám předhazují média a které jsou většinouvou populací 
už brány skoro jako běžná věc. Různé typy nevhodného či přímo deviantního chování lidí se stávají 
normou. Ani policisté se příliš velké důvěře občanů netěší.



Je potřeba zapojit širokou veřejnost, aby se otázkami výchovy (a v užším pojetí i kázně samotné) 
zabývala. Je  důležité podporovat ty autority, kterým jde o nápravu společenského života. Aby naše 
snahy aspoň měly šanci na úspěch, je nutné, abychom i my sami žili příkladným životem. Mladí by 
si měli uvědomit, že „být rebelem“ není nic obdivuhodného. Na této nápravě by se měly podílet 
především, ne však zcela, dvě instituce: rodina (citové i ekonomické zázemí dítěte) – a škola 
(výchovně-vzdělávací instituce, která tvaruje mladé lidi, aby se stali plnohodnotnými členy 
společnosti). Kázeňské problémy jinak snadno mohou přerůst v přečiny, přestupky, trestné činy, 
terorizování či manipulaci s druhými lidmi.

 2.4 Šikana

Pedagogický slovník definuje šikanování jako „fyzické, psychické či kombinované ponižování až 
týrání žáků obvykle jinými žáky, vzácněji dospělými, které probíhá buď v dyádě nebo ve skupině. 
Iniciátory šikanování bývají žáci vyšších ročníků, žáci starší, fyzicky vyspělejší, žáci osobnostně či 
sociálně narušení“ (Průcha, sl., 238).

Šikanování je nebezpečnou rozbujelou sociální nemocí ve společnosti, jejímž důsledkem je 
poškozování zdraví jednotlivce, skupin, včetně rodiny a společnosti vůbec. Je všudypřítomné a 
může nás doprovázet celý život – ve škole, v rodině i v partnerských vztazích. (Kolář, 17) Kolář 
dále rozděluje šikanování na fyzické a verbální, aktivní a pasivní, přímé a nepřímé. 

V právní praxi bývá pojem šikana používán jako synonymum pro úmyslné jednání, které je 
namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho lidskou důstojnost. Platná právní úprava pojem 
šikana a šikanování nepoužívá; šikana ale naplňuje skutkovou podstatu jiných trestných činů jako je 
omezování osobní svobody, vydírání, loupež či poškozování cizí věci. Šikanu vyskytující se v práci 
označujeme jako mobbing (pochází-li ze strany kolegy) a bossing (pochází-li od nadřízeného). S 
rostoucím užíváním počítačů se rovněž rozmáhá kyberšikana, tedy druh šikany, který využívá 
elektronické prostředky, převážně počítače.

Jedná se o téma aktuální pro každého pedagoga, rodiče i zaměstnance školy. Protože se jedná o jev 
skrytý, nelze ani zjistit přesný počet šikanovaných dětí. Stává se tedy, že šikanu nevidíme v 
místech, kde se vyskytuje a naopak ji hledáme tam, kde ve skutečnosti není. Rostoucí výskyt násilí 
a agresivity ve filmech i v médiích má za následek zvýšenou toleranci vůči tomuto jevu a lidem pak 
násilí připadá běžné a normální. Autoři Koukolík a Drtilová v knize Vzpoura deprivantů uvádějí, že 
tento nárůst agresivity ve společnosti je dán nejen rostoucím počtem obyvatel (populační explozí), 
ale i rozpadem hodnot, který souvisí s oběma světovými válkami a s vysokou hladinou úzkosti 
většiny civilizovaných lidí, parazitismem a důrazem na hmotné stránky života, jejichž hladina je pro 
většinu lidí nedostupná.

Šikana je bohužel jev běžný; přesto bychom ho neměli považovat za normální. V počátečních 
stádiích může učitel snadno považovat šikanu za nevinné formy škádlení. Varovnými signály by 
učiteli měla být častá absence žáka ve škole, zvýšená nemocnost, zhoršený prospěch, pozdní 
příchody do hodiny, izolovanost od spolužáků, výsměch ze strany spolužáků, modřiny, nepozornost. 
Šikana může mít různé příčiny: nuda, touha vyniknout, žárlivost. Obětí šikany se za určitých 
okolností může stát kdokoliv; často to bývá dítě odlišné vzhledem a chováním, které nedokáže 
zakrýt strach. Učitel by měl začít jednat až v případě, kdy si je jistý, že se jedná o šikanu. Přesto by 
se neměl stavět do role detektiva nebo lékaře. Šikanu je nutné řešit, protože sama od sebe nevymizí. 
Rodiče i učitelé se mnohdy mylně domnívají, že děti z toho vyrostou.

Dobrou prevencí šikany je, když si učitel vybuduje u žáků důvěru, vhodným způsobem utváří jejich 
sebevědomí, umí jim naslouchat a dává všem žákům najevo, že všichni ve třídě jsou potřební a 
důležití. Je nezbytné zapojovat všechny žáky do skupinových aktivit. Budou-li mít žáci učitelovu 



důvěru, nebudou se obávat se mu s problémem svěřit. K odhalování šikany může rovněž pomoci 
schránka důvěry.

Ve školním prostředí se často hovoří o šikanování žáků žáky, méně často o fenoménu 
šikanovaného učitele. V demokratické společnosti je dětem přiřazováno mnoho práv; vládní a 
nevládní organizace by se však měly více zabývat i právy učitelů a vychovatelů. Důležitá je ve třídě 
učitelova autorita u žáků, která je podle výsledků výzkumů v této oblasti ovlivněna především 
„způsobem, jakým učitel vyjadřuje svůj status, kompetentností jeho vyučování, úrovní řízení 
činností ve třídě a účinností jeho přístupů k nežádoucímu chování žáků“ (Průcha, sl., 23). Šikana 
učitele se může projevovat např. těmito formami: nahrávání učitele na mobilní telefon, posmívání, 
nerespektování pokynů učitele, vulgarismy, ničení majetku, fyzické útoky. Při řešení případů 
šikanovaného učitele může v jeho neprospěch hrát i z části nefunkční právní systém a jeho 
vymahatelnost. Rovněž je zde riziko, že ani u vedení školy nenajde učitel ochranu – ředitelé se 
mohou obávat, že škola přijde o své dobré jméno či sponzory.

Šikanují-li žáci někoho ve třídě, může se v budoucnu obětí stát i samotný učitel. Přestože se nám 
nikdy nepovede šikanu ve školách zcela vymýtit, je v našich silách se aspoň pokusit její výskyt 
výrazně snížit. Učitel by se tedy měl pokusit vytvořit příznivé sociální klima a udržovat kvalitní 
vztahy mezi jednotlivými členy ve třídě.

 2.5 Hodnocení

Každá činnost probíhá za určitým účelem, za určitých podmínek, za užití určitých prostředků; tato 
činnost se uskutečňuje dle stanoveného plánu. Dosažený výsledek je porovnán s naší cílovou 
představou – dochází k hodnocení výsledků dané činnosti (Šikulová, 13). Drtivá většina lidských 
činností je vykonávána za určitým účelem. Prostřednictvím aktivit člověk uspokojuje své potřeby či 
plní své povinnosti. Svojí činností vytváří určité hodnoty. Výsledky i průběh tvoření těchto hodnot 
je posuzován okolím či autoritami - dochází k hodnocení. Neděje se jen ve škole, ale i v práci, 
zájmových kroužcích či partnerských vztazích. Hodnocení měří „hloubku a šíři znalostí a 
dovedností. Bývá kritizováno za to, že je nepřesné a nespolehlivé a deformuje výuku i osnovy. 
Správně provedené hodnocení inspiruje, motivuje a dodává zpětnou vazbu, která je podstatná pro 
zaměřování rychlé korektivní pomoci. Může ovšem též způsobovat, že budeme přehlížet to, co 
nelze snadno hodnotit“ (Petty, 343).

Hodnocení je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. „Hodnocení žáků – jejich 
výkonů, činností, chování – je jeden ze základních, velmi účinných prostředků učitele, jak řídit a 
usměrňovat složité a pro žáky značně náročné učební činnosti“ (Šikulová, 15). Může mít za 
následek sblížení, pochopení nebo naopak neporozumění, nepřátelství zúčastněných aktérů; může 
vyvolat legraci, spokojenost, stres, posílit sebedůvěru. Jde o téma, o kterém se vedou diskuse mezi 
žáky, učiteli i odborníky. Sami učitelé často říkají, že jim dělá značné obtíže hodnotit výkony žáků.

Hodnocení je ve vyučovacím procesu důležité, neboť jeho důsledky mají vliv na sociální a 
osobnostní rozvoj  žáka. „Hodnocení žáků ve vyučování je také jediné hodnocení v životě člověka, 
které je systematické“ (Šikulová, 17). Tuto systematičnost lze vidět v tom, že učitel tuto činnost 
připravuje, organizuje, provádí ji pravidelně, v určitých časových intervalech  a výsledky jsou 
porovnávány se zvolenými normami. Tato systematičnost spočívá i v tom, že učitel při vyučování 
pracuje s tzv. vzdělávacími standardy; ty lze chápat jako určitá kritéria, která vymezují, co se v 
určitém typu a stupni školy hodnotí. (Šikulová, 17)

Určitou zvláštností hodnocení žáků je i skutečnost, že prostřednictvím hodnocení žáků učitel 
(hodnotitel) hodnotí i sám sebe a kvalitu své pedagogické práce. Zatímco žáci se mohou hodnotit 
navzájem, učitel zůstává při hodnocení své práce sám – chybí mu k tomu rovnocenný partner. 
Hodnotit výsledky žáků je tedy pro učitele náročné a do velké míry může být stresující (Šikulová, 
21). Špatné výsledky velkého počtu žáků mohou tedy signalizovat, že učitel žákům danou látku 



dostatečně neobjasnil. 

Pojetí učitelského hodnocení, kdy učitel hodnotil žáky z velké části na základě výsledků testů, je již 
překonané. Šlo zde o měření a  vyhodnocování vzdělávacích výsledků u žáků či jiných subjektů 
vzdělávání, které jsou dosahovány působením vzdělávacích procesů. (Šikulová, 24) Z hlediska 
historického vývoje se jednalo o  první soustavné a exaktní měření pedagogických jevů (Šikulová, 
80).  Přesto však zůstává tato evaluace vzdělávacích výsledků hlavní či nejvíce zpracovávanou 
součástí pedagogické evaluace. Evaluační výzkumy jsou ale v současné době založeny na jiném, 
komplexnějším paradigmatu, které považuje za smysl pedagogické evaluace poskytovat hodnotící 
informace o celé pedagogické realitě. (Průcha, Ped. eval., 22)

V každém vzdělávacím procesu vznikají výstupy dvojího druhu: jednak výsledky, jednak efekty. 
Zatímco hodnocení výsledků vzdělávání je široce rozvinuté, hodnocení efektů vzdělávání je 
mnohem omezenější. (Průcha, Ped. Eval., 129) Nelze ho dostupnými metodami vědecky uchopit a 
odlišit od sebe vliv jednotlivých faktorů. Efekty vzdělávání zde nemáme na mysli ty ekonomické, 
ale spíše efekty psychologického rázu. Při hodnocení výkonů žáků by se učitel měl snažit být co 
nejvíce objektivní. Je však těžké nedávat najevo své sympatie či antipatie vůči určitým žákům. 
Někteří žáci jsou tedy preferováni či podceňováni, ať už o tom učitel ví nebo to dělá podvědomě.

 2.5.1 Pygmalion efekt
Jedná se o důsledek učitelova pozitivního očekávání. Vychází z úvahy, že určitý žák (učitelem 
vybraný nebo jinými učiteli vytipovaný) má šanci zlepšit svůj prospěch a chování. Učitel mu k 
tomu vytváří vhodné podmínky a tak dlouho žáka povzbuzuje, že se žákův prospěch a chování 
skutečně začne zlepšovat. Případné rozpory mezi očekáváním a skutečností jsou tak dlouho 
přehlíženy, dokud nedojde k výsledku, který učitel očekával. Pygmalion efekt funguje na principu 
sebesplňující předpovědi. (Průcha, sl., 194) Ta označuje jev, kdy „určitý vyslovovaný úsudek o 
budoucím výkonu jednotlivce se může splnit, je-li o tom daný subjekt utvrzován“ (Průcha, sl., 210).

 2.5.2 Golem efekt
Na principu sebesplňující předpovědi funguje také tzv. Golem efekt, který vychází z učitelova 
negativního očekávání a jednání. Je založen na předpokladu, že určitý žák (učitelem vytipovaný 
nebo přesvdčivým způsobem označený jinou osobou) se ve svém prospěchu a chování nemá šanci 
zlepšit, spíše se zhorší. Učitel se k žákovi chová podezíravě, neustále ho odmítá a napomíná do té 
doby, než žák rezignuje a začne věřit tomu, že skutečně není v jeho silách se zlepšit a začne se 
chovat tak, jak učitel očekává. (Průcha, sl., 69)

Hodnotit chování a znalostí žáků lze známkami (klasifikací) a slovně. Někteří pedagogové, 
psychologové a alternativní směry ve vzdělávání zatracují známkování s tím, že má neblahý dopad 
na psychiku žáků. V našich podmínkách je učitel nucen z dosti omezené škály 1-5 vybrat tu 
nejvhodnější známku. Náročnost volby mezi jednotlivými známkami podtrhává fakt, že žáci často 
dostávají známku s mínusem, vykřičníkem, známky typu 2-3. Tímto se potvrzuje, že pouze 5ti 
stupňová škála je pro hodnocení výsledků dosti omezující. V některých případech se výsledky 
hodnotí procenty, konečná známka v pololetí se zprůměruje a konečným výsledkem je pak známka 
podle předem dané škály (např. 100 % - 91 % = jednička; 90 % - 81 % = dvojka, ...). Tímto 
způsobem hodnocení se předejde tomu, že žákovi v několika případech za sebou uteče lepší 
známka.

Nutnost klasifikovat je jedním ze zdrojů psychosociální zátěže učitelů, neboť žáci se s učitelem 
mnohdy o známku dohadují nebo vyžadují vysvětlení, proč ji dostali.



 2.6 Vysoký počet žáků ve třídě

Školní třída představuje složitý sociální mechanismus. Mezi žáky vznikají vztahy sympatie a 
antipatie, jednotlivci zaujímají  v hierarchii třídy různá postavení i funkce v rámci přirozené dělby 
činností v žákovské skupině. Žáci se odlišují svým začleněním do určitých skupin a každý z nich 
jiným způsobem ovlivňuje třídní dění. Učitel působí na žáky po stránce rozumové, citové i volní 
především prostřednictvím učiva, jeho vzdělávací a výchovné hodnoty. (Pařízek, Uč. v nezv., 77)

Statistiky v Česku, bývalém ČSSR i v evropských zemích sice uvádějí průměrný počet žáků na 
jednoho učitele, je však nutné brát tyto údaje s rezervou, neboť musí být nejprve jasné, jak tyto 
způsoby výpočtu vznikly. Tato zkreslení mohla vzniknout např. započítáváním malotřídních škol 
nebo tříd pro děti s vývojovými poruchami učení a chování. Navíc se liší počet žáků na jednoho 
učitele na základních školách, gymnáziích, středních odborných účilištích i středních odborných 
školách. (Marinková, 18) Udává se, že vysoký počet žáků ve třídě je jedním z nejnáročnějších 
faktorů učitelovy práce. Udržet si pozornost jedinců ve větši skupině je obtížnější, jedinci si mohou 
připadat víceméně anonymní a nenápadní. Protože každý žák vyžaduje individuální přístup i tempo 
výuky, je vyšší počet žáků vzhledem k nedostačujícím časovým podmínkám psychicky náročnější, 
proto musí být učitel odolný vůči negativním projevům žáků. Pařízek v knize Učitel v nezvyklé 
školní situaci uvádí, že „zvláště na některých typech škol se učitel častěji setkává  s přestupky, 
hrubostmi a nevhodným chováním vůči své osobě, s nedůvěrou nebo negativismem. Přesto by 
neměl zatrpknout, na výchovu rezignovat nebo naopak podlehnout náklonnosti k dětem a stát se 
sentimentálním“ (s. 16).

I při vysokém počtu žáků ve třídě je nezbytné, aby si učitel uměl ve třídě zjednat kázeň, která je 
„nejen základním předpokladem efektivního učení a bezpečnosti žáků, ale také nástrojem ochrany 
učitelů“ (Bendl, Uk. tř., 43). Důležité je, aby se učitel i žáci podíleli na vytvoření pozitivního 
třídního klimatu. Nepříznivé klima ve třídě způsobuje učiteli zvýšenou únavu a zklamání ze 
spolupráce se žáky, učitel by neměl být ani příliš autoritativní, ani příliš liberální. Nemá-li učitel 
pozitivní vztah ke své práci, na jeho výkonu a přístupu se to rovněž projeví (Mareš, 88).

Nízký počet žáků ve třídě má řadu výhod. Mezi ně patří „lepší kontakt mezi učitelem a žákem, více 
příležitostí pro individuální přístup k žákům, méně stresující atmosféra ve třídách. Zprostředkovaně 
lze uvažovat i o větším množství času pro přípravu učitelů na výuku a jejich další vzdělávání“. 
(Marinková, 19)

Lze říci, že se průměrný počet žáků na jednoho učitele snižuje. Může za to úbytek dětí v populaci, 
neboť počet dětí v rodinách se snižuje a některé rodiny zůstávají dokonce bezdětné, což se promítne 
i do počtu žáků ve třídě. Státy, které úmyslně snižují počet žáků ve třídách vidí výhody ve 
zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. (Marinková, 19)

 2.7 Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

 2.7.1 Specifické poruchy učení
Matějček definuje specifické poruchy učení jako „poruchy v jednom nebo více psychických 
procesech, které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i psané. Tyto 
poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, mluvit, myslet, číst, psát nebo 
počítat“ (Michalová, 14). Tyto poruchy se pak ve školním prostředí zřetelně projevují.

V době, kdy je kladen důraz na individuální přístup k dítěti, se tím vytváří na učitele specifické 
nároky. Učitel je nucen hledat kompromis – zda pokračovat v nové látce, přestože pomalejší žáci ji 
dosud zcela nepochopili, nebo zda trpělivě počkat, až danou látku pochopí všichni a pak teprve se 



posunout dál. První případ vede k riziku, že se pomalejší žáci budou v nové látce ztrácet, druhý 
případ je rizikový také, neboť hrozí zbytečné zpomalení tempa výuky.

Aby nebyli žáci se specifickými poruchami učení ve vzdělávacím procesu frustrováni, neměl by 
učitel srovnávat jejich výsledky s ostatními, mnohdy úspěšnějšími spolužáky. Tato snaha žáky 
motivovat k lepším výkonům by byla ve svém důsledku neefektivní a žáky zbytečně stresovala. Na 
druhou stranu musí učitel umět s těmito žáky pracovat a zároveň umět rozlišit chyby způsobené 
poruchou od chyb způsobených lajdáctvím. I když mají žáci se specifickými poruchami učení řadu 
úlev, nesmí je učitel nechat této skutečnosti zneužívat. Rovněž zkoušení a opravování testů těchto 
žáků bývá obtížné. Projevuje-li dítě snahu, neměl by jej učitel hodnotit nedostatečnými. Dítě by pak 
ztrácelo zájem o učení a zvyklo si dostávat pětky. Nároky na takové dítě musí učitel snížit vzhledem 
k stupni jeho poruchy. U naukových předmětů je nutné zaměřit se na správnost obsahu a nehodnotit 
chyby v písemném projevu, v matematických pracích je nutné hodnotit nejen výsledky, ale i 
správnost postupu.

Mezi nejčastější specifické poruchy učení patří:

 Dyslexie  - specifická neschopnost naučit se číst běžnými výukovými metodami. Patří sem 
obtížné rozlišování tvaru písmen, přídavky písmen a vynechávání písmen, neschopnost čtení 
s intonací, nesprávné čtení předložkových vazeb, obtíže v měkčení a další. (Michalová, 17)

 Dysortografie - specifická porucha pravopisu velice často se vyskytující ve spojení s 
dyslexií. Mezi specifické chyby dysortografického charakteru patří grafické záměny 
zvukově podobných hlásek (b-d, z-s, h-ch), chyby v měkčení na akustickém podkladě, 
přidávání nepatřících písmen a slabik do slov, neschopnost dodržování délek samohlásek a 
další. (Michalová, 19)

 Dysgrafie – specifická porucha psaní, čili grafického projevu jako takového. Písmo těchto 
dětí bývá neupravené, kostrbaté, hůře čitelné až nečitelné. Do této oblasti spadá obecně 
nečitelné písmo, a to i přes dostatečný čas a pozornost věnovaný danému úkolu; tendence k 
směšování psacího a tiskacího písma, nepravidelná velikost, rozličnost tvarů, nerovnost linií 
a další. ( Michalová, 20)

 Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností ve smyslu neschopnosti 
operovat s číselnými symboly. (Michalová, 22)

 Dyspinxie – specifická porucha kreslení, je charakteristická nízkou úrovní kresby, 
neschopností zobrazit určité předměty a jevy adekvátně v závislosti na věku.

 Dysmuzie – specifická porucha hudebních schopností; jedná se o narušení schopnosti 
vnímání a reprodukce hudby a rytmu.

 Dyspraxie – porucha motorické obratnosti. (Michalová, 24)

Protože tyto poruchy učení dominují především v jazykové oblasti, projevují se více v oborech 
jazykových – český jazyk a cizí jazyky. Např. ve výuce českého jazyka se tyto poruchy projevují v 
oblastech: pravopis, sloh (hlavně v písemné podobě), čtení pro schopnost vlastního učení, četba a 
následně pak vedení čtenářského deníku, mluvnice, tvarosloví, větné rozbory. (Michalová, 29) 
Učitel vynakládá velké úsilí, aby problémy žáky se specifickými vzdělávacími potřebami snížil na 
minimum.

 2.7.2 Nadaní žáci
Na druhou stranu se učitel může setkávat s opačným případem – nadanými žáky. Průcha definuje 



nadání jako „schopnosti člověka pro takové výkony určitých činností intelektuálního nebo 
fyzického charakteru, které se mohou jevit jako výjimečné ve srovnání s běžnou populací. V 
pedagogickém pojetí je nadání vnímáno jako výjimečná složka osobnosti některých jedinců, 
zejména nadání intelektuálního typu“ (Průcha, sl., 131). V případě nadaného žáka je učitelovým 
úkolem identifikovat a vymezit ty rysy osobnosti, které určité nadání zakládají. Nadaní žáci rovněž 
vyžadují odlišný přístup než zbytek třídy. Školní edukace nadaných žáků může být řešena dvojím 
způsobem – zřízení speciálních tříd (či škol) pro nadané žáky nebo studium v běžných školách. 
Zastánci prvního přístupu zdůrazňují možnost postupovat nadaným žákům rychlejším tempem nebo 
vstupovat dříve než ostatní populace do vyšších stupňů vzdělávání. V českém prostředí se jedná 
zvláště o základní školy s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, školy s matematickými a 
sportovními třídami. (Průcha, M.P. 168) Příznivci druhého přístupu tvrdí, že v demokratické 
společnosti nelze vyčleňovat nadané žáky z ostatní populace a poskytovat jim určité privilegované 
vzdělávání, které může vést k vytváření sociálního elitismu.

 2.7.3 Handicapovaní žáci
Jedním z rysů soudobého školství je úsilí o co nejširší začleňování žáků nějakým způsobem 
znevýhodněných – handicapovaných – do běžných tříd. V české literatuře se obvykle užívá termínu 
integrace. Jedná se o začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných tříd mateřské, 
základní nebo střední školy. Podmínkou integrace je zajištění odborné speciálněpedagogické péče. 
Školy s integrovanými žáky mají nárok na finanční příspěvek, stanovený podle konkrétních potřeb 
integrovaných žáků a určený výhradně na mzdové prostředky učitelů a jiných pracovníků 
podílejících se na vzdělávání těchto žáků, na pořizování speciálních učebnic a pomůcek. Školám s 
integrovanými žáky se doporučuje úzká spolupráce s rodiči a organizacemi. (Průcha, sl., 87)

 2.8 Práce se žáky s ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je termín „pro poruchu pozornosti spojenou s 

hyperaktivitou“  (Munden,  11).  Lidé  postižení  ADHD  mívají  potíže  se  soustředěním,  bývají 

impulzivní a hyperaktivní.  Jedná se o poruchu, v jejímž pozadí leží biologická příčina; nejde o 

výsledek špatného rodičovského přístupu. Tato porucha není nová, pouze se v posledních letech 

více  dostává  do  povědomí  veřejnosti.  Munden  uvádí:  „Aby  byly  symptomy  ADHD  klinicky 

významné, musí se vyskytovat ve významném počtu a v rozsahu, který překračuje meze normální 

pro jedince daného věku a vývojového stádia. K základním symptomům ADHD patří hyperaktivita, 

impulzivita a nedostatečná schopnost soustředění“ (Munden, 21).

 Hyperaktivita. Ve škole bývají často děti s ADHD právě ty, které nejsou na svých místech, 

když tam mají být, nebo, pokud tam jsou, tam dlouho nevydrží. Mají sklon neustále povídat, 

vykřikovat,  pošťuchovat  spolužáky a  rušit  je  od  zadané  práce.  Mají  tendenci  chovat  se 

roztržitě a často zapomínají nebo ztrácejí základní pomůcky. (Munden, 22) Učitele takové 

chování popuzuje a mohou ho vnímat jako snahu o podrývání své autority.

 Impulzivnost. Děti s ADHD bývají impulzivní a často nedokáží ovládnout své reakce na 



signály, podněty nebo události nesouvisející nijak s tím, co právě dělají. Mnohdy nepřemýšlí 

o tom, co by mohlo následovat,  čímž způsobují sobě,  svým spolužákům i učiteli  mnohé 

potíže  a  mohou  sami  sebe  dostat  do  vážného  nebezpečí  (bezpečnost  na  ulici,  hazardní 

chování před kamarády ve snaze zaujmout je). Impulzivita snižuje navazování kontaktů a 

přátelství se spolužáky. Učitel je zatěžován tím, že mu takové děti často skákají do řeči, 

říkají  bez  rozmýšlení  nevhodné  věci,  pošťuchují  druhé  děti  a  vystavují  se  rizikovým 

situacím. (Munden, 22)

 Nedostatečné zaměření pozornosti. Pozorností myslíme „soustředění duševní činnosti na 

určitý objekt nebo děj; také schopnost vybrat si část příchozí smyslové informace k dalšímu 

zpracování“ (Samuel, 103). Děti s ADHD se nedokáží delší dobu soustředit a učení je pro ně 

nesmírně  náročné.  Obtíže  jim  rovněž  činí  osvojování  si  komunikačních  dovedností  a 

zapojování  se  do  skupinových  aktivit.  Příčinou  častých  konfliktů  s  ostatními  může  být 

neschopnost zvládat pravidla společenského chování a nepochopení sociálních pravidel ve 

škole  i  mimo ni.  Důležité  pokyny učitele  pro práci  ve třídě mohou zůstat  přeslechnuty. 

(Munden, 24)

Nedostatečnou schopností soustředit se pozvolna zaostávají za ostatními dětmi ve třídě. Značná část 

dětí s ADHD navíc trpí specifickými poruchami učení. (Munden, 25) Tento fakt činí učiteli  další 

práci navíc, neboť se musí soustředit na řešení více obtíží najednou. Průzkumy z posledních let 

rovněž  uvádějí,  že  děti  s  ADHD  mívají  větší  sklony  k  alkoholismu,  kouření  a  užívání  jiných 

návykových látek. Mají větší předpoklady se na nich stát fyzicky i psychické závislé, čímž mohou 

způsobit nepříjemnosti nejen rodičům, ale i pracovníkům ve škole.

Práce s žáky, kteří trpí ADHD, je náročná. Munden uvádí několik opatření, která doporučuje učiteli 
při práci s takovými dětmi:

• posadit dítě do blízkosti učitele, který ho může nenápadně sledovat, a rozložit obsáhlé úkoly 

na dílčí kroky

• odměňovat dobrou práci a udržení pozornosti pochvalou

• mírně dítěti ulevit třeba tím, že ho učitel pošle něco zařídit, když ztrácí energii a nadšení

• dítě motivovat, podporovat a pomáhat mu

• rozpoznat, že se jedná o problém léčitelný, nikolo pouze o předvádění dítěte 

• podpořit  dítě  v  aktivitách,  které  mu  pomohou  zvednout  sebevědomí  a  zlepšit  sociální 

dovednosti. (Munden, 98)

Nepřiměřeně nízké nároky na dítě nestimulují dostatečně rozvoj jeho potenciálních schopností 



vyrovnávat se s proměnlivými prvky životních situací (včetně školních). Nestimulují jeho fyzickou, 
psychickou a sociální odolnost. Nepřiměřeně vysoké nároky na dítě narušují již dosaženou úroveň 
integrace jeho vývojových a individuálních předpokladů. Vedou k rozvoji nejrůznějších poruch 
chování, stresu a oslabování psychické odolnosti. (Provazník, 72)

Protože děti s ADHD mívají často poruchy smyslového vnímání, nezaznamenávají přesně, co mu 
učitel říká. Porozumění je proto zkreslené a klade na učitele nárok přesvědčit se, zda a nakolik mu 
dítě rozumělo. Rovněž poruchy pozornosti a zaměření pozornosti na ne vždy požadované cíle 
způsobují, že dítě nedokáže oddělit důležité informace od nedůležitých. Učitel je tedy nucen 
pozorovat, nejen zda-li je dítě klidné, ale zda se v danou chvíli i soustředí. (Jucovičová, 70)

 3 Stres a duševní hygiena
V předchozích kapitolách jsme viděli mnoho zdrojů zátěže, které v učitelích mohou vyvolat úzkost, 

zklamání, rezignaci i somatické obtíže. Některé jsou spjaté přímo s žáky (např. vysoký počet žáků 

ve  třídě,  žáci  se  specifickými  vzdělávacími  potřebami),  jiné  ne  (administrativní  zátěž,  spory a 

neshody s kolegy, dojíždění do zaměstnání).  Autoři Praško a Prašková uvádějí možné povahové 

vlastnosti lidí, jež můžeme v našem případě zúžit i na učitele, které vedou k hromadění stresových 

situací a horšímu prožívání stresu jako takového. Patří mezi ně:

ego-centrismus, špatná spolupráce s druhými, neochota přinést oběť

pasivita, která může vycházet z pohodlnosti nebo nedostatku sebedůvěry

ustrašenost, strach z každé změny, neustálé očekávání, co nejhoršího se může stát

nedostatek sebekázně, nedostatky v rozhodování, plánování, realizaci a dokončování činností

rigidita, strnulost v postojích, lpění na neměnných pravidlech, která často ztrácejí smysl

perfekcionismus – lidí pak dělají činnosti mnohem déle, než je skutečně potřeba, jsou v 
neustálém časovém presu a svým perfekcionismem tyranizují okolí

impulzivita, rychlé podlehnutí agresivnímu chování

bezcílnost a ponechávání věcí náhodě, což může být znakem lenosti nebo bezmoci

nedostatek úcty k sobě samému, nedodržování životosprávy, nedbání na odpočinek, fyzické i 
psychické přetěžování sebe samého

závislost na názorech druhých, ztráta vlastního názoru, stresující je kritika od druhých

nedostatek úcty k druhým až bezohlednost, neochota pochopit druhé, neschopnost uzavírat 
kompromisy. (Praško, 57-60)

Duševní hygienou rozumíme „systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, 

prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy“ (Míček, 9). Pomocí ní se 

odstraňují ty faktory, které by mohly na zdravého člověka škodlivě působit. Jedná se o „takovou 

úpravu životních podmínek člověka, která by u něho vyvolala pocit spokojenosti, osobního štěstí 

(můžeme-li použít tento termín), fyzické a psychické zdatnosti a výkonnosti“. (Míček, 9) Duševní 

hygiena  je  pro  zdraví  člověka  důležitá,  neboť  může  sloužit  jako  prevence  somatických  a 



psychických  nemocí.  Spadá  sem vznik  žaludečních  vředů,  ischemické  choroby srdeční,  infarkt 

myokardu, ledvinové kaménky i řada nemocí kožních. (Míček, 13)

Do duševní hygieny spadá:

 Spánek – délka trvání spánku, jeho hloubka, sny ve spánku, úprava prostředí ke spánku, 

pravidelnost usínání, užívání léků na spaní.

 Výživa – pestrost složení stravy, pravidelnost, pitný režim vyvarování se přejídání.

 Správné dýchání – hluboké, volné dýchací pohyby, čerstvý vzduch.

 Odpočinek – soustředit pozornost na prožívaný odpočinek, nemyslet na to, co nás za chvíli 

čeká, přestávky.

 Pohyb, tělesná práce a cvičení – sport, pobyt venku.

 Hospodaření s časem z hlediska duševní hygieny – překonat negativní zážitky spojené s 

časovou tísní, nepřejímat dobrácky práci, kterou mají dělat kolegové; neodkládat povinnosti 

na poslední chvíli

 Odstraňování  zlozvyků  –  vyvarovat  se  pozdnímu  chození  spát  a  pozdnímu  vstávání, 

nadměrnému pití  kávy,  kouření,  pití  alkoholu,  přejídání,  nadměrného sledování  televize; 

nepodceňovat se, nerozčilovat se pro maličkosti.

K překonání  stresu,  který je  v  práci  učitele  často,  je  nutné,  naučit  se  brát  věci  s  nadhledem a 

uvědomit si, že nelze dělat vše na sto procent. Každý učitel by si rovněž měl vypěstovat zázemí, 

které bude sloužit nejen jako nárazník v krizových obdobích, ale pomůže učiteli i vytvořit bohatý a 

smysluplný život.



III Praktická část



 4 Výzkum

 4.1 Cíl výzkumu

Cílem praktické části této práce je zjistit subjektivní názory vybraného vzorku učitelů základních a 

středních škol na náročnost jednotlivých faktorů, které ovlivňují jejich psychiku. Tyto faktory byly 

stanoveny na základě prostudování odborné literatury. 

 4.2 Otázky

Které faktory učitele nejvíce zatěžují a které nejméně?

 4.3 Výzkumné metody a postup výzkumu

Pro výzkum jsem zvolil metodu strukturovaného dotazníku. Tento dotazník je součástí Příloh. 
Respondenti byli ujištěni o naprosté anonymitě, neboť forma dotazníku zvyšuje upřímnost odpovědí 
a tím i validitu výzkumu. Dotazník byl ve stejné podobě vytvořen papírově i elektronicky. 
Elektronické dotazníky jsem rozesílal na e-mailové adresy jednotlivých učitelů, každému zvlášť. 
Ze začátku jsem psal v každém e-mailu i oslovení konkrétního učitele a připojil prosbu o vyplnění. 
Později jsem sice oslovení nepsal, ale připojil jsem do Předmětu e-mailu název té které školy, kde 
učitel pracoval, což dle mého názoru zvýšilo návratnost odpovědí. Elektronické dotazníky jsem 
zvolil tam, kde byly na webových stránkách školy uvedeny e-mailové adresy jednotlivých 
vyučujících. Nevýhodou tohoto druhu dotazníků je jejich nízká návratnost. V ostatních případech 
jsem kontaktoval přímo ředitele školy s prosbou o pomoc a posléze uplatnil dotazníky papírové. 
Papírové dotazníky jsem po dohodě s řediteli škol osobně zanesl k vyplnění na předem stanovené 
školy. Po několika dnech jsem si vyplněné dotazníky vyzvedl. Takto jsem získal 27 dotazníků. 

Otázky v tomto dotazníku byly stanoveny na základě literatury, která s problematikou náročnosti 
učitelské profese souvisí. Metodu dotazníku jsem zvolil pro výhodu snadného zpracovávání 
označených hodnot a upřímnosti díky anonymitě. V dotazníku bylo použito intervalové škálování, 
které je založena na principu intervalů, mezi kterými jsou shodné vzdálenosti. Respondenti měli 
jeden ze stupňů podle svého přesvědčení označit. S narůstajícím počtem stupňů narůstá jemnost 
posouzení a často se používá lichý počet stupňů. Se získanými číselnými hodnotami se pak dá 
matematicky pracovat, což slouží pro kvantitativní vyhodnocování škál (Gavora, 107). Zde byla 
zvolena škála pětistupňová. Otázky jsem se snažil formulovat stručně a výstižně.  Získaná data z 
obou druhů dotazníků jsem posléze vyhodnotil – spočítal jsem aritmetický průměr jednotlivých 
položek, spočítal relativní četnost, absolutní četnost a na základě průměrů jednotlivých faktorů 
(položek dotazníku) sestavil tabulku, v níž jsem podle aritmetického průměru seřadil tyto faktory od 
nejnáročnějších po nejméně náročné. Skrze zjištěné odpovědi jsem se pokusil na stanovené Otázky 
odpovědět.

 4.4 Charakteristika zkoumaného vzorku

Školy na Praze 1 (druhý stupeň základních škol a gymnázia) byly vybrány náhodně. Jejich seznam 
je uveden v Přílohách. V úvodu vyplňovali respondenti své pohlaví, místo působení a délku praxe. 
Vyplněných písemných dotazníků bylo 27, elektronických 34 ze 74 odeslaných. Návratnost 



elektronických dotazníků je tedy 46 %. Celkem jsem získal 61 vyplněných dotazníků. Odpovědělo 
24 mužů (39 % respondentů) a 37 žen (61 % respondentů). I když se o školství říká, že v něm 
pracují především ženy, nebyla tato skutečnost v tomto průzkumu nikterak očividná.  Na druhém 
stupni ZŠ učilo 38 respondentů a na gymnáziích 26; někteří tedy učili jak na základní škole, tak na 
gymnáziu.

Zastoupení respondentů podle pohlaví: 24 mužů, 37 žen

Zastoupení respondentů podle působiště: 26 na gymnáziu, 38 na 2. st. ZŠ

Zastoupení respondentů podle délky praxe: 0-5 let: 18

6-15 let: 22

16-30 let: 16

31 a více let: 5

Zastoupení respondentů podle délky praxe: 0-5 let: 18

6-15 let: 22

16-30 let: 16

31 a více let: 5

Graf zastoupení respondentů podle délky praxe:

Graf 1 – Frekvence odpovědí – Administrativní zátěž
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Z  uvedeného  výzkumu  vyplývá,  že  druhým  nejvíce  zatěžujícím  jevem  byla  pro  respondenty 

„Administrativní zátěž“ s průměrem 3,623. Ačkoli si to nejspíš veřejnost neuvědomuje, je tento 

faktor pro učitele značně zatěžující. Nejedná se jen o zapisování probírané látky a chybějících žáků 

do třídní knihy; učitelé rovněž vedou papírovou klasifikaci. S ohledem na rostoucí význam počítačů 

používají některé školy i elektronické žákovské knížky, kde se mohou rodiče dozvědět o známkách 

svých dětí. Údaje v obou musejí samozřejmě souhlasit. Učitelé musejí tedy trávit čas přepisováním 

dat. Rovněž s třídními výlety a zájezdy je spjata administrativa, na které se učitelé podílejí – seznam 

účastníků,  osobní  údaje,  domlouvání  dopravce,  vybírání  poplatků  za  exkurze.  Při  pořádání 

maturitního plesu se  učitelé  podílejí  na podepisování  dohod s obecním úřadem či  magistrátem. 

Učitelé jsou také povinni seznámit děti se školním řádem a ujistit se, že mu dítě skutečně rozumělo. 

Učitelé  si  také  dopisují  s  rodiči  svých  žáků,  zpracovávají  podklady  pro  pedagogicko-

psychologickou poradnu nebo vytvářejí individuální vzdělávací plány pro integrované děti. Mnoho 

administrativních povinností nejen zdržuje učitelovu práci, nechtěně se tím mění i povaha tohoto 

pracovníka, neboť se stává více sekretářkou než edukátorem. Administrativní zátěž považuje 35 % 

respondentů (tedy 21 učitelů) za velmi zatěžující, pouze 8 % respondentů nezatěžuje vůbec.
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Graf 2 – Frekvence odpovědí – Nekázeň

Nekázeň označili dotazovaní v 8 % jako vůbec mě nezatěžuje; v 23 % většinou mě nezatěžuje, 

v 28 % občas mě zatěžuje, občas ne; v 21 % většinou mě zatěžuje; v 20 % velmi mě zatěžuje. 

Aritmetický průměr u této položky byl 3,213. Po bližším průzkumu jsem spočítal,  že průměr u 

mužů-učitelů byl 2,792 a u žen-učitelek 3,432. Ženy-učitelky tedy nekázeň žáků zatěžuje více.

Graf 3 – Frekvence odpovědí – Opakovaná nepřipravenost žáků
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Opakovanou nepřipravenost žáků označili dotazovaní v 5 % jako vůbec mě nezatěžuje; v 20 % 

většinou mě nezatěžuje,  ve 44 % občas mě zatěžuje, občas ne; v 25 % většinou mě zatěžuje; v 7 % 

velmi mě zatěžuje.

Graf 4 – Frekvence odpovědí – Šikana mezi žáky, kterou je nutno řešit

„Šikana mezi žáky, kterou je nutno řešit“ získala překvapivě nízký průměr – 2,033. Celé tři čtvrtiny 

dotazovaných ji hodnotili označením „vůbec mě nezatěžuje“ nebo „většinou mě nezatěžuje“. Ze 

získaných údajů lze tedy vyvodit dvojí možný závěr: buď se šikana na dané škole neprojevuje v 

takové míře, že by vyžadovala zásah pedagogů, nebo je výskyt šikany ve škole učitelům lhostejný, 

což je nepravděpodobné. 

Graf 5 – Frekvence odpovědí – Vysoký počet žáků ve třídě
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Vysoký počet žáků ve třídě označili dotazovaní v 16 % možností „vůbec mě nezatěžuje“; v 39 % 

„většinou mě nezatěžuje“, ve 16 % „občas mě zatěžuje, občas ne“; v 21 % „většinou mě zatěžuje“; 

v 7 % „velmi mě zatěžuje“.

Graf 6 - Frekvence odpovědí - Nevyjasněné povinnosti a pravomoci (kompetence) vyučujících

V  této  položce  označilo  možnost  „vůbec  mě  nezatěžuje“  26  %  dotázaných;  „většinou  mě 

nezatěžuje“ 23 %; „občas mě zatěžuje, občas ne“ 25 % dotázaných; „většinou mě zatěžuje“  10 % 

respondentů a možnost „velmi mě zatěžuje“ zvolilo 16 % respondentů.
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Graf 7 - Frekvence odpovědí – Nezájem žáků o výuku

Nezájem žáků o výuku označili dotazovaní v 8 % možností vůbec mě nezatěžuje; v 30 % většinou 

mě nezatěžuje,  ve 34 % občas mě zatěžuje, občas ne; v 25 % většinou mě zatěžuje; v 3 % velmi mě 

zatěžuje.

Graf 8 – Frekvence odpovědí – Práce se žáky s ADHD

V  této  položce  označilo  možnost  „vůbec  mě  nezatěžuje“  23  %  dotázaných;  „většinou  mě 

nezatěžuje“ 31 %; možnost „občas mě zatěžuje,  občas ne“ vybralo 33 % učitelů;  „většinou mě 

zatěžuje“  11 % respondentů a možnost „velmi mě zatěžuje“ zvolilo 2 % respondentů. Výsledky u 

této  položky se  velmi  podobají  výsledkům v  položce  následující.  U faktorů  „Práce  se  žáky s 
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ADHD“ a „Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ tíhli respondenti dávat oběma z 

nich stejná čísla. Kdo dal např. „občas mě zatěžuje, občas ne“ u první zmíněné položky, dal tu 

samou možnost i u druhé položky. Aritmetické průměry obou jsou tedy téměř stejné. 

Graf 9 – Frekvence odpovědí – Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Lze předpokládat,  že  náročnost  tohoto  faktoru  na  práci  učitele  ještě  poroste,  neboť  současným 

trendem je „snaha o co nejširší začleňování žáků nějakým způsobem znevýhodněných do běžných 

tříd“ (Průcha, M.P., 168).

Graf 10 – Frekvence odpovědí – Spory a neshody s kolegy
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Na základě předložených údajů lze usoudit, že na školách panuje mezi učiteli spíše shoda a jsou 

vytvořeny dobré kolegiální  vztahy.  „Spory a neshody s kolegy“ patří  dle tohoto výzkumu mezi 

nejméně zatěžující faktory učitelovy práce. 

Graf 11 – Frekvence odpovědí – Špatné finanční ohodnocení

Třetím nejvíce zatěžujícím faktorem tohoto průzkumu je „Špatné finanční ohodnocení“ s průměrem 

3,328. Školství je dlouhodobě podceňovaným odvětvím, třebaže jedním z důležitých ekonomických 

ukazatelů státu je úroveň vzdělanosti na daném území. Učitelství je dobrým příkladem sociálně-

ekonomické nerovnováhy, kdy vysokoškolsky vzdělaný člověk vydělává sotva průměrně. Značné 

množství  stresorů  v  tomto  povolání  za  nízké  finanční  ohodnocení  pracovníky  demotivuje  a 

nepodporuje je k lepším výkonům a sebezdokonalování. Dobře i špatně odvedenou práci mají za 

stejné  či  podobné  peníze.  Navíc  jejich  případnou  snahu  málokdo  oceňuje.  Vysoké  procento 

respondentů  (30 %) tak  považuje  špatné  finanční  ohodnocení  své práce  za  velmi  zatěžující.  K 

tomuto  tématu  jeden z  dotazovaných učitelů  (muž,  gymnázium,  praxe  29 let)  výstižně  připsal: 

„Moje odpovědi budou asi  netypické.  Beru ty věci prostě  jinak.  A HLAVNĚ - nejsem na učení  

ekonomicky  závislý.  Je  to  krásný  koníček,  ale  uživit  se  jím  nedá,  leda  volíme-li  dobrovolnou  

chudobu.“
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Graf 12 – Frekvence odpovědí – Dojíždění do zaměstnání

Třetím  nejméně  zatěžujícím  faktorem  je  „Dojíždění  do  zaměstnání“  s  průměrem  1,787,  které 

většinu dotazovaných nezatěžuje  vůbec nebo velmi málo.  Více jak polovině dotázaných (54 % 

učitelů) vůbec nevadí dojíždění do zaměstnání a většinou nezatěžuje ani dalších 26 %. Pro možnost 

„občas mě zatěžuje, občas ne“ se rozhodlo 10 % dotázaných. „Většinou mě zatěžuje“ vybralo 7 % a 

„velmi mě zatěžuje“ pouze 3 %. 

Graf 13 – Frekvence odpovědí – Nedocenění mé práce veřejností

 Asi nejzajímavějším faktorem z hlediska zastoupení odpovědí je „Nedocenění mé práce veřejností“ 

s  průměrem 3,082. V této položce označilo  možnost  „vůbec mě nezatěžuje“ 18 % dotázaných; 
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„většinou mě nezatěžuje“ 20 %; „občas mě zatěžuje, občas ne“ 16 % dotázaných; „většinou mě 

zatěžuje“  28 % respondentů a možnost „velmi mě zatěžuje“ zvolilo 18 % respondentů. Jak je podle 

rozložení  odpovědí  patrné,  žádná  z  odpovědí  výrazně  nepřevažuje  a  všechny  si  vedou  velmi 

podobně, viz Tabulka 13. Lze tedy usoudit, že polovině lidí nevadí fakt, že si jejich práce veřejnost 

neváží a zhruba stejné množství považuje tento fakt za velmi stresující.

Graf 14 –  Frekvence odpovědí - Věkové rozdíly v pedagogickém sboru

Nejméně zatěžujícím faktorem byly podle respondentů „Věkové rozdíly v pedagogickém sboru“ s 

průměrem 1,328. V této položce označilo možnost „vůbec mě nezatěžuje“ 75 % dotázaných (46 

učitelů); možnost „velmi mě zatěžuje“ nezaškrtl  nikdo. Lze tedy usoudit,  že generační rozestup 

mezi respondenty neměl na jejich kolegiální vztah negativní vliv.
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Graf 15 – Frekvence odpovědí – Nedostačující sociální zázemí pro učitele

Nedostačující sociální zázemí označili dotazovaní v 38 % možností „vůbec mě nezatěžuje“; v 34 % 

„většinou mě nezatěžuje“, ve 16 % „občas mě zatěžuje, občas ne“; v 8 % „většinou mě zatěžuje“; 

v 3 % „velmi mě zatěžuje“.

Graf 16 - Frekvence odpovědí – Nedostatek vhodných didaktických pomůcek

U  této  položky  označilo  možnost  „vůbec  mě  nezatěžuje“  11  %  dotázaných;  „většinou  mě 

nezatěžuje“ 28 %; „občas mě zatěžuje, občas ne“ 36 % dotázaných; „většinou mě zatěžuje“  16 % 

respondentů a možnost „velmi mě zatěžuje“ zvolilo 8 % respondentů.
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Graf 17 – Frekvence odpovědí – Dozory o přestávkách

Jak je z uvedeného grafu patrné, pro 21 % dotázaných (13 učitelů) nejsou dozory vůbec zatěžující. 

Možnost „většinou mě nezatěžuje“ vybralo 30 % dotazovaných; možnost „občas mě zatěžuje, občas 

ne“ vybralo 28 % učitelů; „většinou mě zatěžuje“  10 % respondentů a „velmi mě zatěžuje“ zvolilo 

11 % respondentů. 

Graf 18 – Frekvence odpovědí – Nutnost využívat informační technologie při výuce

Druhým nejméně zatěžujícím faktorem byla „Nutnost využívat informační technologie při výuce“ s 

průměrem 1,656, které nadpoloviční většině dotazovaných vůbec nevadí. Možnost „většinou mě 

nezatěžuje“ vybralo 33 % dotazovaných; možnost „občas mě zatěžuje, občas ne“ vybralo 12 % 

učitelů; „většinou mě zatěžuje“  3 % respondentů a možnost „velmi mě zatěžuje“ nezvolil žádný z 
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respondentů.  Bližší  analýza  této  položky  ukázala,  že  mladší  i  starší  respondenti  se  v  této 

problematice příliš nelišili. Je tedy na každém, zda si vytváří prezentace v PowerPointu nebo při 

výuce používá klasickou tabuli.

Graf 19 – Frekvence odpovědí – Nutnost zpracovávat didaktické materiály pro výuku

Z  uvedeného  grafu  je  patrné,  že  23  %  dotázaných  vybralo  možnost  „vůbec  mě  nezatěžuje“. 

Možnost „většinou mě nezatěžuje“ vybralo 46 % dotazovaných; „občas mě zatěžuje, občas ne“ 

23 % učitelů; „většinou mě zatěžuje“  5 % respondentů a „velmi mě zatěžuje“ zvolilo jen 3 % 

respondentů.

Graf 20 – Frekvence odpovědí – Měnící se požadavky ministerstva na práci učitelů a škol
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Na prvním místě v žebříčku náročnosti skončily „Měnící se požadavky ministerstva na práci učitelů 

a škol“ s průměrem 3,77. Údaje z tohoto grafu nám ukazují, že měnící se požadavky ministerstva 

vůbec nezatěžuje jen 5 % dotázaných. Pro „většinou mě nezatěžuje“ se rovněž vyslovilo jen 11 % 

respondentů. „Občas mě zatěžuje, občas ne“ zvolilo 20 %, „většinou mě zatěžuje“ vybralo 30 % 

dotázaných a 34 % označilo poslední možnost - „velmi mě zatěžuje“.  Do odpovědí respondentů 

byly s velkou pravděpodobností zahrnuty nedávné zkušenosti se zrušením osnov a vytvářením tzv. 

rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů, na jejichž podobě se učitelé 

museli zadarmo a ještě ve svém volném čase podílet.  Každá škola si měla vytvořit svůj vlastní 

vzdělávací program ušitý přesně na míru a učitelé byli nuceni se do chystaných příprav zapojit. 

Často  kvůli  tomu museli  ve  svém volnu  dojíždět  na  různá  školení.  V poslední  době  je  velmi 

diskutovaná také státní maturita, která s sebou kromě velkých ekonomických výdajů nese i neustálé 

změny své podoby. Učitelé nevědí, na co mají děti vlastně připravit a hrozí tedy jejich rezignace a 

odevzdanost. V době neustálých změn si někteří učitelé ani nejsou jisti, kdo bude maturitní práce 

nakonec opravovat;  zda  to  budou najatí  pracovníci  od ministerstva nebo sami učitelé.  Otázkou 

rovněž zůstává,  na co se při  opravě těchto zkoušek zaměřit  a jak přísně práce hodnotit.  K této 

položce připsala jedna žena-učitelka (2. st. ZŠ, délka praxe 12 let): „Už neví, co by si vymysleli.“



Tabulka pořadí jednotlivých zdrojů zátěže na psychiku učitele

Zdroje zátěže
Pořadí zdrojů zátěže 

podle závažnosti
Celkové 
pořadí

Aritmetický 
průměr

Měnící se požadavky ministerstva na práci učitelů a škol 1. 3,77
Administrativní zátěž 2. 3,623

Špatné finanční ohodnocení 3. 3,328
Nekázeň 4. 3,213

Opakovaná nepřipravenost žáků 5.-6. 3,082
Nedocenění mé práce veřejností 5.-6. 3,082

Nezájem žáků o výuku 7. 2,852
Nedostatek vhodných didaktických pomůcek 8. 2,82

Nevyjasněné povinnosti a pravomoci (kompetence) vyučujících 9. 2,672
Vysoký počet žáků ve třídě 10. 2,623

Dozory o přestávkách 11. 2,607
Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 12. 2,393

Práce se žáky s ADHD 13. 2,377
Nutnost zpracovávat didaktické materiály pro výuku 14. 2,197

Nedostačující sociální zázemí pro učitele 15. 2,049
Šikana mezi žáky, kterou je nutno řešit 16. 2,033

Spory a neshody s kolegy 17. 1,95
Dojíždění do zaměstnání 18. 1,787

Nutnost využívat informační technologie při výuce 19. 1,656
Věkové rozdíly v pedagogickém sboru 20. 1,328



Nyní již mohu říct, že pro 61 dotazovaných učitelů základních škol a gymnázií na Praze 1 vyšly 

jako nejnáročnější  faktor  „Měnící  se  požadavky ministerstva na práci  učitelů a škol“,  které 

nejspíše odráží změny v osnovách, rámcových vzdělávacích programech a státních maturitách v 

posledních několika letech. Domnívám se, že náročnost tohoto faktoru v příštích letech se o mnoho 

k lepšímu nezmění. Druhým nejnáročnějším faktorem na psychiku učitelů byla  „Administrativní 

zátěž“, neboť učitelé jsou vystaveni neustálému vyplňování různých dokumentů, dopisování si s 

rodiči žáků či pedagogicko-psychologickými poradnami. Jako třetí nejnáročnější skončilo „Špatné 

finanční ohodnocení“, které odráží náročnou práci za nízký plat.

Nejméně zatěžující položkou vyšly  „Věkové rozdíly v pedagogickém sboru“, které ukázaly, že 

mezi  starší  a  mladší  generací  učitelů  na  jedné  škole  nejsou  větší  neshody.  Druhým  nejméně 

náročným faktorem je  „Nutnost využívat informační technologie při výuce“. Mladší generace 

učitelů  s  počítači  v  drtivé  většině  případů  zacházet  umí.  Výskyt  vzdoru  vůči  moderním 

technologiím ze strany starší generace se kupodivu nijak výrazně neprokázal. Lze tedy soudit dvojí 

interpretaci: buď se starší generace učitelů naučila informační technologie využívat a tudíž jí to nyní 

nečiní problém, nebo není nucena je využívat a tudíž ji to nezatěžuje. Třetím nejméně náročným 

faktorem vyšlo „Dojíždění do zaměstnání“.

Překvapivě nízká náročnost vyšla u položky č. 2 – „Nekázeň“, což je jeden z faktorů, s kterým se 

každý učitel  setkává  denodenně.  Kvůli  nevhodnému a  příliš  stručnému názvu není  z  odpovědí 

dotazovaných jasné, zda-li nemají s nekázní svých žáků problém, neboť si umějí zjednat pořádek, 

nebo zda-li již na nekázeň žáků rezignovali, zvykli si na ni a tudíž jim přijde normální. Podobné 

obtíže nastávají i u interpretace položky č.4 – „Šikana mezi žáky, kterou je nutno řešit“, kdy není 

jasné, zda-li se šikana na škole téměř nevyskytuje, nebo zda-li je učitelům její výskyt lhostejný.



 5 Závěr

Učitelství je profese náročná a cílem této práce bylo poukázat na jevy a situace pro tuto profesi 

specifické.  V teoretické části  jsme se zabývali  vymezením pojmů: učitel,  profese,  subjektivní a 

objektivní  determinanty  náročnosti  učitelské  profese.  Pozornost  byla  věnována  stresu,  duševní 

hygieně a  několika náročným faktorům učitelství.  V praktické části  bylo zkoumáno subjektivní 

vnímání náročných faktorů prostřednictvím strukturovaného dotazníku. Jejich náročnost nesouvisí 

pouze se žáky samotnými, ale i s dalšími okolnostmi, s kterými je výkon učitelství spojen. Cílem 

této práce bylo odpovědět na otázku, které faktory jsou pro učitelovu práci nejnáročnější a které 

nejméně a pokusit  se  vysvětlit,  v  čam tato náročnost  spočívá.  Nejméně zatěžujícími faktory se 

ukázaly „věkové rozdíly v pedagogickém sboru“, „nutnost využívat informační technologie při 

výuce“ a  „dojíždění  do  zaměstnání“.  Jako nejnáročnější  se  projevily  „měnící  se  požadavky 

ministerstva na práci učitelů a škol“, „administrativní zátěž“ a „špatné finanční ohodnocení“. 

Přínosem této práce je pokus o zachycení pohledu, kterým se na danou problematiku v současné 

době dívají učitelé na Praze 1, kteří byli vybráni jako zkoumaná skupina.

Podobných  výsledků  výzkumu  dosáhla  ve  své  bakalářské  práci  na  toto  téma  i  Vlasta 

Beranová. V jejím průzkumu vyšly jako nejnáročnější „učení ve třídách s vysokým počtem žáků“, 

„příliš velký počet žáků hyperaktivních nebo žáků se specifickými poruchami učení“, dále „nízké 

finanční ohodnocení“ a „příliš mnoho administrativních povinností“.

Přestože  zde  bylo  předloženo  a  snad  i  zdůvodněno  velké  množství  faktorů,  které  činí 

učitelství náročným, zájem mladých lidí o nástup do školství nijak výrazně neklesá.   Lidé, kteří se 

pro cestu pedagoga rozhodli nejspíš ve své práci vidí radost z pomoci druhým a poslání konat dobro 

pro pokrok společnosti. Mají radost, že někomu pomohli se něco užitečného naučit a tato radost 

překonává veškeré starosti, které jsou s učitelstvím spojeny. 
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