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Resumé  
 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na začínající učitele a analyzuje možné faktory jejich 

brzkého odchodu ze školství. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou – 

výzkumnou. V teoretické části práce se autor zabývá primárně osobností učitele a základními 

stresory, které ztěžují jeho práci a které mohou vést k odchodu ze zaměstnání. V praktické 

části práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťována jednak míra zátěže 

jednotlivými potenciálními stresory - situacemi, se kterými začínající učitel přichází ve své 

praxi do styku, jednak role uvádějícího učitel při řešení takto vzniklých situací.      

  

Vedle celkového shrnutí výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi začínajícími 

učiteli, se autor  ve své práci snaží navrhnout možná řešení, jak jednotlivé formy zátěže, které 

mladé učitele negativně ovlivňují, zmírnit, popřípadě jak jim předcházet. Tyto návrhy autor 

směřuje nejen začínajícím učitelům, ale především jejich nadřízeným. 

 

Práce vychází z odborné literatury uvedené v závěru a z dotazníkového šetření 

provedeného se 40 respondenty.   

 

 

 

Summary 
 

 

The final work is focused on the beginning teachers and analyses factors of their leaving 

from this profession. The bachelor work is divided into the theoretical and the practical – 

research part.  The theoretical part deals with a personality of teachers and basic stressors, 

which make their work more difficult and which can be one of the reasons of resignation. 

In the practical part author used the questionnaire to find the rate of the stressful situation 

for the beginning teachers and the role of the trainee teachers. 

    

Except summery of the questionnaire results author tried to suggest solution how to 

prevent or ease the stressful situations, which are affecting negatively the teaching profession. 

 

The work is based on the literature listed at the end and on the questionnaire survey, 

which was performed with 40 respondents. 

 



 4 

Klíčová slova: začínající učitel, uvádějící učitel, osobnost učitele, stresory, faktory odchodu, 

syndrom vyhoření 

 

 

Key words: the beginning teacher, the trainee teacher, the personality of teacher, stressors, 

factors of resignation, „burnout“ syndrome 



 5 

Obsah 

 

Úvod ........................................................................................................ 6 

1. Teoretická část .................................................................................... 7 

1.1 Profese učitele .............................................................................................................. 7 

1.1.1 Pedagogický pracovník ........................................................................................ 7 

1.1.2 Osobnost učitele a jeho profesní kompetence ...................................................... 9 

1.1.3 Začínající a uvádějící učitel ................................................................................ 12 

1.2 Psychická zátěž provázející profesi učitele ............................................................... 14 

1.2.1 Stres .................................................................................................................... 15 

1.2.2 Stresory v učitelské profesi ................................................................................ 16 

1.3 Syndrom vyhoření ..................................................................................................... 21 

2. Učitelé v praxi – výzkumná část……………………....…………………...24 

2.1 Metodika dotazníkového šetření ................................................................................ 24 

2.2 Výzkumné otázky ...................................................................................................... 25 

2.3 Dotazníkové šetření ................................................................................................... 25 

    2.4.    Závěr výzkumného šetření…………………………………………………………. 35 

Závěr ..................................................................................................................... 38 

Použitá literatura ................................................................................................... 42 

Přílohy .................................................................................................... 45 



 6 

Úvod 
  

  Předsudky společnosti ovládají představy lidí o tom, že učitelské povolání se 

vyznačuje především výhodami častého volna a prázdnin, které toto povolání staví do pozice 

práce s vysokou četností volných dní k relaxování a odpočinku. Při bližší percepci na situaci 

kantorů je nutné podotknout, že jejich pracovní náplň neskýtá pouze časté volné dny, ale 

ukazuje jejich zaměstnání jako plné zodpovědnosti za vzdělávání další generace, kdy oni sami 

přenáší na žáky nové informace, učí je zodpovědnosti a kázni, zdvořilosti, disciplíně  

a pravidlům, které společnost ustanovuje (Kallwass 2007, s. 26). Při takové pracovní zátěži se 

není radno divit, že zaměstnání učitele patří k rizikovějším případům výskytu pracovního 

stresu a syndromu vyhoření. 

 

Tato práce si klade za cíl zjistit jednak příčiny výskytu stresových situací, které zažívají 

především začínající učitelé a jednak faktory, které zapříčiňují jejich odchod ze školství. Jako 

dílčí cíl práce si autor stanovil zjistit, zda-li může tyto faktory ovlivnit uvádějící učitel. 

 

V teoretické části práce bude nejdříve představena profese učitele, a to především 

po stránce osobnostní a psychologické. Poté se bude autor věnovat tématu začínajícího 

učitele, zaměří se na výskyt nejčastějších stresových situací, do kterých se mohou tito mladí 

učitelé dostat a zanalyzuje roli, kompetence a dovednosti uvádějícího učitele (mentora). Tuto 

teoretickou část autor uzavře kapitolou analyzující syndrom vyhoření a prevenci jeho výskytu.  

 

V praktické (výzkumné) části budou uvedeny výsledky dotazníkové šetření, jehož cílem 

je zodpovědět, jaké jsou faktory odchodu mladých učitelů ze školství a jakou roli v celém 

adaptačním procesu začínajícího učitele hraje tzv. uvádějící učitel.  Dotazníkového šetření se 

zúčastnilo celkem 40 respondentů z řad začínajících učitelů z pražských základních 

a středních škol.  

 

Podkladem ke zpracování teoretické části práce byly dostupné tištěné publikace věnující 

se tématům jako je začínající a uvádějící učitel, syndrom vyhoření či osobnost učitele. 

K získání potřebných dat pro praktickou část autor využil metody dotazníkového šetření, 

jehož výsledky dále shrnul v závěru bakalářské práce.  
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1. Teoretická část  
 

V teoretické části bakalářské práce autor představuje profesi učitelů, jejich osobnostní 

profil, požadované znalosti a dovednosti, důrazněji věnuje pozornost učitelům na počátku své 

kariéry – tzv. začínajícím učitelům. Ti se potýkají se spoustou stresujících okamžiků, které je 

mohou odradit od pokračující kariéry ve školství. Těmto stresorům se autor věnuje v kapitole 

1.2.2. Vzhledem k neustále rostoucímu počtu učitelů (především těch služebně starších), jež 

postihuje tzv. burnout syndrom neboli syndrom vyhoření, věnuje se autor této problematice 

v poslední kapitole teoretické části.  

 

1.1 Profese učitele 

 

1.1.1 Pedagogický pracovník 

 

Dle §3 zák. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
1
 je pedagogickým pracovníkem 

ten, „…kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo 

přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým 

uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu.“ Podmínkou pro 

vykonávání pedagogické činnosti je být zaměstnancem právnické osoby, která vykonává 

činnost školy. Stejně tak může být zaměstnancem státu nebo ředitelem školy. Stejně tak 

i zaměstnanci v zařízeních sociální péče, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost, jsou 

pedagogickými pracovníky. 

 

Dále dle výše uvedeného zákona musí pedagogický pracovník splňovat tyto předpoklady: 

a) být plně způsobilý k právním úkonům, 

b) mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c) být bezúhonný, 

d) být zdravotně způsobilý a 

                                                 
1
 Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. [online]. Dostupné z URL: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563  Citace 11.10.2012  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
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e) prokázat znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak. 

 

Zde je třeba říci, že i když začínající učitel splňuje všechny výše uvedené zákonné 

podmínky (předpoklady), neznamená to nutně, že bude též kvalitní pedagog. V učitelské 

profesi nestačí mít pouze diplom z vysoké školy pedagogické, jedinec musí projevit určitou 

zainteresovanost vůči dané profesi, být přirozenou autoritou pro děti, musí umět plánovat 

a organizovat, mít jednoduše něco navíc. 

 

      Dle Vališové a Kasíkové „být učitelem znamená stát se nositelem výchovných idejí 

a ideálů vzdělanosti – znamená být v první řadě osobností. A tomu se v pravém slova smyslu 

nelze vyučit ani naučit. Věrohodným učitelem se může stát pouze ten, kdo vychová sám sebe, 

kdo na sobě zakouší a je schopen prožívat veškerou problematičnost lidské existence, kdo 

dokáže studovat sám sebe a klade si otázky, zda je schopen vykonat to, co požaduje od jiných.  

Učitelé nejsou v životě dítěte zástupci rodičů, ale určují svou odpovědnost za výchovu 

a vzdělávání dětí a mládeže vzhledem ke společnosti, neboť uvádějí žáky do společenského 

života. Způsob, jakým učitelé vykonávají své povolání, má výrazný podíl na formování 

lidských bytostí a na jejich individuální životní dráhy či existence. (Vališová 2007, s. 16)  

 

Stejně jako každá profese má i profese učitele určité specifika (můžeme říci zvláštnosti). 

Mezi ta nejzřetelnější patří především: 

- neustálá kontrola veřejnosti a nutnost tak neustálé koncentrace a sebekontroly, 

- hodnocení podle individuálních zážitků hodnotitelů, tedy subjektivně, 

- nadměrně kritičtí rodiče, kteří si pro své děti přejí to nejlepší, 

- tlak veřejného mínění na učitele (učitel bývá činěn odpovědným i za věci, které 

nemůže ovlivnit – například školskou politiku státu), 

- komplexní charakter – profese učitele zahrnuje široký rejstřík různorodých profesních 

činností, 

- otevřenost – profese učitele se dotýká obrovské skupiny subjektů, které jsou 

zainteresovány na výsledcích vzdělávání – veřejnost, rodiče, prarodiče, žáci, učni, 

studenti, činitelé školské politiky, 
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- mnohost rolí – učitel vystupuje v různých sociálních rolích, například jako rádce, 

pomocník, poučovatel, znalec, ten kdo neustále hodnotí, „soudce“, „rozhodčí“ 

- z mnohosti rolí vyplývá následně mnohost očekávání od žáků, rodičů, 

nadřízených, veřejnosti, která může být příčinou vnitřního konfliktu učitele, 

- značná časová zátěž profese (dle opakovaných výzkumů dosahuje 45-46 hodin týdně), 

je často veřejností nesprávně vnímána, nejde totiž jen o přímou výuku, ale i další 

povinné a časově náročné činnosti, jako je příprava na výuku, kontrola prací žáků, 

administrativa atd., 

- nejednoznačná reflexe vlastní práce a jejích výsledků; nedostatek zpětné vazby, 

- řešení situací týkající se žáků i učení, které nemají modelový charakter, nemají známý 

algoritmus řešení, tj. rutina v této profesi nestačí, učitel musí tvořit a rychle se 

rozhodovat (neví vždy, jestli správně), 

- emoční zátěž - učitel prožívá úspěchy i neúspěchy, které mohou vyvolat citové 

frustrace a deprivace. Může vzniknout citová otupělost či emoční rutina ve vztahu 

k žákům i kolegům. To má vliv na celkové klima školy (Podlahová 2008, [online]). 

 

Profese učitele je také společensky velmi sledována a často i kritizována. V žebříčcích 

prestiže bývá na předních místech, ale obecně této prestiže příliš nepožívá. Možná je to 

způsobené neadekvátním finančním ohodnocením, možná podceňováním samotných 

pedagogů. Skutečnost je každopádně taková, že obecně tradovaný mýtus o nízké prestiži 

učitelské profese či nízké ohodnocení práce mohou být příčinami, proč nesměřuje do školství 

nijak vysoké procento absolventů pedagogických oborů nebo proč tito odvážní mladí učitelé 

opouští školství po jednom až třech letech praxe.  

 

1.1.2 Osobnost učitele a jeho profesní kompetence 

 

 

Dobrý učitel – to je osobnost, temperament, nadšení, tj. nic, co se dá naučit z knížek, co 

se dá vynutit.  Pokud mluvíme o osobnosti jako takové, máme na mysli nejen charakterové 

vlastnosti, zkušenosti a dovednosti, ale také motivaci, temperament, osobnostní projev. To vše 

tvoří strukturu osobnosti. Tudíž pokud máme hodnotit osobnost učitele, musíme brát v potaz 
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všechny jeho aspekty. Vzhledem k tomu, že osobnost učitele není hlavním tématem této 

práce, zmíní se autor pouze o dovednostech, kterými by dobrý učitel měl oplývat a o určitých 

specifických rysech, které by měly být kvalitnímu pedagogovi vlastní.  

 

Dovednostmi učitele se zabývala (a stále zabývá) celá řada odborníků. Například britský 

odborník Chris Kyriacou (1996) uvádí 7 tzv. klíčových dovedností učitele (ty se týkají více 

didaktických záležitostí než výchovy): 

1. plánování a příprava (stanovení cíle a obsahu vyučovací hodiny, prostředků 

potřebných k jejímu plynulému průběhu, určen dovedností, které mají žáci 

na konci učební jednotky – hodiny ovládnout), 

2. realizace vyučovací jednotky, 

3. řízení vyučovací jednotky (tj. reakce na situace, udržení pozornosti a aktivity 

žáků), 

4. vytváření dobrého klima ve třídě (zde zařadíme dovednosti, které jsou nutné pro 

vytvoření a udržení kladných postojů žáků vůči vyučování a jejich motivace 

k účasti na probíhajících procesech), 

5. udržení kázně (dovednosti potřebné k udržení pořádku, řešení projevů 

nežádoucího chování), 

6. hodnocení prospěchu žáků (jak formativní, které je průběžné a které slouží 

k rozvoji daného žáka, tak  sumativní, které hodnotí výsledky jeho celoroční 

práce), 

7. reflexe vlastní práce a evaluace (reflexe má být sebekritická s cílem zlepšit se). 

 

 Tento výčet dovedností samozřejmě není definitivní. Předpokladem pro vykonávání 

učitelské profese jsou různé komunikativní dovednosti, dovednosti v oblasti moderních 

informačních technologií či pedagogické psychologie.  

 

Dovednosti, které zde autor uvedl, považují za klíčové především odborníci. Jak ale 

vnímají tyto dovednosti samotní učitelé? Na tuto otázku se snažili odpovědět studenti katedry 

pedagogiky a psychologie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci, jež v roce 
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2007 provedli výzkum zaměřený na hodnocení kompetencí
2
 samotnými učiteli primárních 

škol. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké kompetence vnímají učitele základních škol jako 

klíčové a jaké jako nejméně důležité. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že za klíčové dovednosti 

pro výkon této profese považují učitelé umění komunikovat s dětmi a rodiči, vytvářet příznivé 

klima ve třídě, vést žáky k sebeúctě a diagnostikovat jejich individuální potřeby. Naopak jako 

nejméně důležité kompetence (dovednosti) považují učitelé dovednosti inovativní 

a výzkumné jako je umění používat základní metody pedagogického výzkumu, znát trendy 

rozvoje vzdělávání v ČR a ve světě či umění vytvářet projekty pro rozvoj školy (Novotová 

2007, s. 3 a dále). 

 

       Dobrým učitelem se ale nestane ten, kdo si osvojí pouze určité dovednosti (ty se 

prakticky dají naučit), stane se jím ten, který je k této profesi předurčen svou osobností, 

temperamentem, svými osobnostními projevy a rysy.  Dle Podlahové lze mezi tyto specifické 

rysy osobnosti dobrého učitele zařadit: 

- tvořivost – jako schopnost hledání nového, nových postupů, technika metod, 

- zásadový morální přístup – vycházející z humanismu, smyslu pro demokracii, vztahu 

k práci, ukázněnosti, pevné vůle, 

- pedagogický optimismus – víra v účinnost pedagogického působení, v žákovy síly 

a jeho kladné vlastnosti, 

- pedagogický takt – respektování žáka jako svébytného jedince s právem na korektní 

zacházení, úctu a uznání, schopnost sebeovládání, dovednost vyslovit nepříjemné věci 

přiměřeným nedevalvujícím způsobem, 

- pedagogický klid – trpělivost, neuspěchanost, nenechat se vyvést z míry, reagovat 

adekvátně, 

- pedagogické zaujetí – práce by pedagoga měla bavit, měl by mít sklon k ovlivňování 

jiných lidí, k osvětové a vzdělávací práci, neměl by považovat svou práci 

za zbytečnou, 

- přísná spravedlnost – nepreferovat některé žáky, bránit se subjektivním 

psychologickým efektům (Podlahová 2008, [online]).  

                                                 
2
 Dle Průchy jsou kompetence definovány „jako komplexní soubor určitých dispozic a dovedností, jenž je složen 

z dílčích či speciálních kompetencí“ (Průcha 1997, s. 216). 
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K tomuto je třeba ještě říci, že určité (výše uvedené) vlastnosti, morální předpoklady, 

verbální a profesní zkušenosti, vztah k práci atd. sami o sobě ještě nemusí mít na žáka takový 

vliv. Rozhodující je, jakým způsobem umí pedagog dané schopnosti a osobnostní 

předpoklady ve vzdělávacím procesu využít a jak je kombinuje s vyučovacími metodami.  

 

      V dané kapitole se autor snažil poukázat na to, jak důležité jsou osobnostní předpoklady 

pro profesi pedagoga. Zároveň tím také naznačil, že právě osobnost jako taková může být tím, 

co začínajícímu pedagogovi pomůže stát se kvalitním a oblíbeným nebo naopak tím, co 

podnítí jeho brzký odchod ze školství.  

 

1.1.3 Začínající a uvádějící učitel  

 

 

Protože hlavním tématem této bakalářské práce je začínající učitel, bude se autor v této 

a následující kapitole věnovat této specifické kategorii pedagogů a hlavním faktorům, které 

ovlivňují jejich setrvání ve školství.  

 

Začínajícího učitele není jednoduché definovat. Každý autor věnující se této problematice 

přistupuje k definici různým způsobem. Např. dle Pedagogického slovníku je začínajícího 

učitele možné definovat jako „mladého, nezkušeného, nezralého a neovládajícího dosud 

všechny pracovní techniky a postupy. Začínající učitel je ten, který má sice příslušné 

vysokoškolské vzdělání a pedagogickou způsobilost, chybí mu však pedagogická zkušenost, je 

na počátku své profesní dráhy“ Nejen definice začínajícího učitele, ale též časové rozmezí 

začátečnictví se u autorů liší. Stejně tak je zajímavé, že se tyto údaje liší jak v české, tak 

i světové literatuře. Jestliže naše literatura uvádí jako učitele-začátečníka toho, kdo má 5-10ti 

letou praxi, tak např. anglosaská literatura za tohoto začínajícího učitele považuje učitele, 

který má max. 3-5 let praxe. (Průcha 1995, s. 280). 

 

Začínající učitel - čerstvý absolvent pedagogické fakulty se na počátku své kariéry 

setkává se skutečnostmi, na které ho ani sebelepší škola nepřipraví. „Nezná přesně prostředí, 

ve kterém bude pracovat, nezná ani aktéry tohoto budoucího společného procesu – kolegy, 

žáky, rodiče. Proto může být při prvních učitelských krocích lehce překvapen nebo i zaskočen. 
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Setká se zkrátka se situacemi a jevy, které jsou pro něho nové, neočekával je anebo je 

předpokládal v jiné kvalitě“. Dle Podlahové to mohou být tyto: 

- obsah školního předmětu a jeho uspořádání, 

- různost školních programů (koncepcí), 

- složení úvazků a rozvrh hodin, 

- rozdíl mezi vlastními metodami a postupy starších kolegů, 

- stav materiálního vybavení školy, 

- rozsah administrativních a jiných povinností, 

- neznalost právních a bezpečnostních předpisů, neznalost pracovního řádu, 

- časová náročnost učitelské práce, 

- zaměstnávání učitelů v době školních prázdnin, 

- vztahy na pracovišti, 

- výše učitelského platu a jeho skladba, 

- nekázeň dnešních žáků, 

- postoj rodičů ke škole, 

- vyšší výskyt minorit a integrovaných žáků (Podlahová 2004, s. 26-27). 

 

Mladí učitelé jsou tak na počátku své kariéry vystaveni mnohdy tvrdé realitě, která 

ne vždy odpovídá jejich ideálním představám. Musí převzít všechny úkoly, byť jsou pro ně 

nové - nelze realizovat postupné zapracovávání jako v ostatních institucích. Mladý učitel musí 

ihned naplno fungovat, což je pro čerstvého absolventa vysoké školy mnohdy velmi stresující.  

 

Aby se mladý učitel ve škole lépe zorientoval a aklimatizoval, funguje ve školství institut 

tzv. uvádějícího učitele (či mentora). „Přívlastkem uvádějící bývá na základní a střední škole 

obdařen pedagog, ke kterému je přidělen nastupující učitel. Učitelskému elévovi pomáhá, 

sleduje jeho růst a hodnotí pokroky. Období jakéhosi zaučování a uvádění do praxe trvá 

zpravidla jeden rok“. (Podlahová 2004, s. 48).  
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Uvádějící učitel seznamuje učitele - začátečníka s chodem školy, pomáhá s vedením 

třídnických hodin či s realizací výuky, může mu být ale také nápomocen při řešení krizových 

situacích, které mohou vyplynout z jednání s žáky či jejich rodiči. Uvádějící učitel tak 

víceméně řídí adaptační proces svého nového kolegy.  

 

Aby tento institut mohl být efektivní, je třeba, aby uvádějící učitel měl začínajícímu 

učiteli jednak co předat, jednak s ním mít trpělivost - kolegialita je důležitou součástí týmové 

spolupráce. Mentor by měl mít také přirozenou autoritu, chuť a schopnosti předávat své 

odborné zkušenosti, měl by být empatický, měl by umět vést, poradit a motivovat
3
. Vzhledem 

k tomu, že uvádějící učitel dělá tuto mentorskou činnost nad rámec svých pracovních 

povinností, měl by být za ní odměněn. Tato odměna se nejčastěji odráží ve výši osobního 

ohodnocení. Existují však stále ještě školy, kde se o tomto institutu pouze mluví.  

 

       Autor ve své závěrečné práci zdůrazňuje tuto roli uvádějícího učitele (mentora), byť by se 

na první pohled mohlo zdát, že toto téma zcela nesouvisí s cíli této práce. Opak je ale 

pravdou. Uvádějící učitel by měl mít schopnost rozpoznat individuální potřeby svého 

„chráněnce“, usměrňovat rozvoj jeho kariéry, motivovat jej, rozvíjet jeho profesní a sociální 

kompetence, atd. Osobnost, chování a schopnosti uvádějícího učitele tak mohou být 

výrazným faktorem, který ovlivní setrvání mladého pedagoga ve školství.  

 

Z tohoto důvodu si autor v praktické části práce položil jako jednu z výzkumných otázek 

otázku, zda-li uvádějící učitel může ovlivnit (myšleno jak pozitivně tak negativně) některý 

ze stresových faktorů (viz kapitola 1.2.2), které patří k učitelské profesi a které mohou 

mladého učitele demotivovat.  

 

1.2 Psychická zátěž provázející profesi učitele 

 

 

Profese učitele patří svým charakterem mezi náročná povolání. Učitel čelí dennodenně 

nejrůznějším pozitivním ale i negativním vlivům, se kterými se musí naučit zacházet. Jedním 

z nejčastějších negativních vlivů působících na učitele je stres.  

 

                                                 
3
 Mentoring. Materiál pro účastníky kurzu „Mentoring“ pořádaného 1. VOX a.s. pro Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy.  
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1.2.1 Stres 

 

 

Pojem stres, nebo také napětí či zátěž poprvé použil kanadský endokrinolog Selye. Podle 

něj se pod tímto pojmem skrývá označení pro řadu fyziologických projevů, jimiž organismus 

reaguje na různé zátěže. Z hlediska psychologie lze stres chápat jako nadměrné zatížení 

organismu (Vágnerová 2004, s. 50).  

 

Pro identifikaci stresové situace je klíčová její intenzita a schopnost danou situaci 

zvládnout. O stresové situaci se hovoří právě tehdy, pokud míra stresových faktorů převyšuje 

schopnost tuto situaci zvládnout a tak lze tento faktor definovat jako tzv. nadlimitní zátěž. 

Takováto hladina stresových faktorů způsobuje vnitřní napětí jedince a narušuje harmonii 

organismu. Příčinou přetížení nemusí být pouze jeden faktor, ale může jít o souhru hned 

několika faktorů najednou, např. ekonomické, intimní, sociální aj. Stejně tak se nemusí jednat 

pouze o jeden náhlý stresor, jako např. úmrtí v rodině, ale může se jednat  

o běžné každodenní činnosti, které jedinci právě svou každodenností způsobí psychické napětí 

(Křivohlavý 2009, s. 170-171). 

 

Dlouhotrvající stres, který není žádným způsobem korigován, může přinášet psychické 

i somatické problémy. V zásadě je možno říci, že psychický a emoční stres ovlivňuje centrální 

nervový systém a může vyvolat neurózy. Chronická zátěž se silnou emoční složkou může vést 

k onemocněním, která nazýváme psychosomatická, jako je např. vředová choroba žaludku, 

dvanáctníku, ischemická choroba srdeční, vertebrogenní potíže, astma aj. (Vašina 1999, 

s. 23). 

 

Stres ovšem nemusí na jedince působit vždy negativně. Nejde-li o zátěž dlouhodobou či 

opravdu silnou, může být i motivací. Učitel např. pod tlakem ze strany ředitele zvládne 

zadaný úkol rychleji a snáze, než kdyby disponoval dostatkem času bez hrozby kontrolou. 

Takto stimulovaný pracovní výkon však nelze opakovat donekonečna, učitel musí mít 

možnost pracovat i bez ovlivňování stresem, jinak hrozí psychické potíže, vedoucí až 

k syndromu vyhoření.    
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1.2.2 Stresory v učitelské profesi 

 

 

Stresor lze definovat jako negativně působící vliv (faktor) na člověka. Mezi běžné 

každodenní stresory můžeme zařadit starosti s bydlením, dětmi, partnerem, nebo zdravotní 

problémy. Při výkonu určitého povolání se k těmto „běžným“ stresorům přidávají další, 

pro určitou profesi specifické stresové situace. 

 

Holeček
4
 ve svém výzkumu provedeném v letech 1999 - 2001 mezi učiteli základních 

a středních škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zjistil, že 

nejčastějšími stresory jsou v následujícím pořadí: přetížení, vedení, žáci, frustrace 

(neuspokojená seberealizace), rodiče, škola (pracovní prostředí) a na posledním místě 

kolegové. Ve výsledcích překvapilo, že na prvních místech nejsou žáci, ale přetížení a vedení, 

tj. zbytečná administrativa, neustálá časová tíseň, krátké termíny a v neposlední řadě nejen 

vedení konkrétní školy, ale i nadřízené orgány a jejich kontroly a vyhlášky.   

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že stresorů, které mohou přispívat k odchodu mladého 

začínajícího učitele, je bohužel tolik, že jen skutečně psychicky silný a odolný jedinec vydrží 

déle než několik prvních let. Dnešní absolventi jsou ze všech stupňů školského systému, jimiž 

si doposud prošli, vybaveni především schopností argumentace, sebevědomím, znalostí 

moderních technologií a jistou dávkou odborných znalostí. Pro úspěšný start začínajícího 

učitele je to ale bohužel málo.  

 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů této bakalářské práce, je analyzovat faktory, které 

mohou zapříčinit odchod mladých učitelů ze školství, představí autor v následujících 

podkapitolách detailněji 7 hlavních stresorů, kterým se Holeček věnoval ve svém výzkumu 

(viz výše). 

 

 

 

                                                 
4
 Stresory. Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni. [online]. Dostupné z URL: http:// 

fek.zcu.cz/cz/cecev/mes_mat/stres/stresory.htm  Citace 1. 10. 2012 
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1.2.2.1 Přetížení 

 

Po nástupu do svého prvního zaměstnání je začínající učitel plný ideálů a představ, jak 

uplatní všechny své nabyté znalosti a dovednosti. Ale na vyplňování všech nutných formulářů 

zcela jistě připraven není. Základní školství je zahlceno množstvím přehledů, které se musí 

odesílat zřizovateli, na krajské úřady, ministerstvu. Mnohdy jde o duplicitní údaje, o čemž ví 

pouze ten, kdo je zpracovává. Protože ale jednotlivé instituce nejsou propojeny, není možné 

stejný přehled poslat na více míst. Každý formulář totiž vypadá jinak, přitom vyžaduje tytéž 

informace. Vedení školy pak vytváří pro své zaměstnance různé dotazníky a tabulky, jejichž 

zpracování podléhá většinou krátkému termínu a jejichž odeslání je nadřazeno práci s dětmi. 

Pokud škola termín nedodrží, vystavuje se riziku sankcí. Začínající učitel tak neustále něco 

vyplňuje a odevzdává a díky tomu postupně odbývá přípravu na vyučování. Ve většině 

předmětů totiž musí mít dostatečný počet známek, dát dětem možnost si špatné hodnocení 

opravit, musí si naplánovat práci pro handicapované děti, pro cizince atd. Přímou prací 

s dětmi tráví učitel denně v průměru 4 - 7 hodin, ale ostatními (převážně administrativními) 

úkony stráví nejen čas zbývající do konce zákonem dané pracovní doby, ale velmi často 

i dlouhý čas nad její rámec.  

 

Je zřejmé, že začínající učitel nemá takové zkušenosti, aby administrativní záležitosti řešil 

s rutinou, potřebuje více času k pochopení této problematiky, zvláště pokud jde např. o změnu 

školního vzdělávacího programu - na vysoké škole sice získá student základní informace 

o Rámcovém vzdělávacím programu, ale konkrétní zpracování tam již není možné zcela 

objasňovat. Dostane-li se tento mladý učitel na školu, kde ihned po nástupu do zaměstnání 

dostane za úkol přepracovat svůj předmět (ať už jsou důvody jakékoliv), může to být pro něj 

velmi stresující situace. Nelze očekávat, že k výkonu dané činnosti je student velmi dobře 

připraven již z fakulty - většinou je připraven pouze teoreticky, s uvedením znalostí do praxe 

mu musí někdo pomoci a rozhodně není vhodné, aby tak časově náročnou práci zvládal 

na začátku své profesní kariéry.  

  

Výše uvedené poznatky tak lze shrnout jednou větou. Začínající učitel, který je 

po ukončení studia plný nadšení pro práci s dětmi, bývá natolik zaměstnán administrativou, že 

původní elán vyprchává a z pedagoga se stává spíše úředník. 
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1.2.2.2 Vedení školy 

 

Vedení školy ale i ostatní nadřízené orgány jako školský úřad, Česká školní inspekce, 

obecní úřady apod. působí na podřízené jako zásadní stresový faktor. Začíná hierarchií 

odpovědností u MŠMT a postupuje níže až na jednotlivé učitele. Je na vedení školy, jakým 

způsobem budou aplikovat např. zásady vedení lidí či jak se postaví k adaptaci nových 

pracovníků. Nový pracovník se musí adaptovat na kulturu organizace (ztotožnit se s firemní 

kulturou), na vlastní pracovní činnost (zvládnout požadavky) a také na sociální podmínky 

(začleňování do sociálního prostředí) (Lhotková 2012).  

 

Na tomto místě je třeba si připomenout institut uvádějícího učitele jako jeden ze způsobů 

vedení zaměstnanců. Protože tohoto uvádějícího učitele (mentora) nejčastěji „jmenuje“ sám 

ředitel (případně zástupce ředitele, který má na starosti personální obsazení pedagogického 

sboru), z velké části tak (resp. na vedení školy) záleží, do jaké míry  Tento uvádějící učitel by 

měl být vybírán nejen na základě zkušeností, odborných předpokladů, ale především na 

základě osobnostních charakteristik, povahy.  

 

1.2.2.3 Žáci 

 

 Žáci bývají významným stresujícím faktorem a nemusí jít vždy jen o jejich chování. 

Začínající učitelé bývají často nemile překvapeni množstvím dětí ve třídě, a to často z důvodu 

úsporných opatření, kterými se ředitelé škol snaží ušetřit (například i formou slučování tříd 

na maximální početní hranici). Situaci neulehčuje ani velké množství dětí se speciálními 

výchovnými potřebami, děti handicapované a s nimi související náročnější příprava 

na hodiny. Pro část žáků je také nutné upravit nejen práci, ale i vzdělávací program, tudíž 

pokud škola nezajistí dostatečný počet asistentů dětem se specifickými potřebami, je učitel, 

a zvláště začínající, v těžké stresové situaci. 

 

 Vztah mezi učitelem a žákem může být oboustranně naplňující i stresující. I přesto, že má 

učitel ve škole určitou moc, ne vždy mu pomůže, pokud nedisponuje určitými osobnostními 

předpoklady, přirozenou autoritou nevyjímaje. Žáci navíc přicházejí z různých sociálních 

vrstev, s různými inteligenčními a kognitivními předpoklady, s různými očekáváními 

a návyky v oblasti sociálních vztahů. Navíc v posledních letech se stále více mluví 
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o vzrůstající agresivitě dětí (mnohdy podporované rodiči), jejich nechuti k práci, neochotě 

plnit pokyny, hledáních chyb u učitele a nikoli u sebe. I z toho důvodu se začíná mluvit 

o potřebě ochrany učitele jako veřejného činitele, to je ale zatím pouze v rámci politických 

diskusí.  

 

Začínajícímu učiteli tak ve zvládání práce s dětmi pomůže jen hlubší příprava na vysoké 

škole, více praktických zkušeností v rámci studia a především pomoc dané školy, a to nejen 

vedení, ale i kolegů. Opět zde zmiňme uvádějícího učitele jako osobu, na kterou by se jako 

na první měl obrátit mladý učitel, pokud by se dostal do jakéhokoliv konfliktu s žáky. 

 

1.2.2.4 Frustrace 

 

Frustrace dnešních pedagogů pramení především z toho důvodu, že pro ně přichází 

do úvahy jen minimální možnost kariérního rozvoje. Pedagog prakticky nemá možnost, kam 

se posunout a stejně tak finanční ohodnocení je pevně dáno tabulkami. V současné době 

existuje pouze jediná možnost, a to ta, že se učitel stane zástupcem ředitele či samotným 

ředitelem.  

 

Tuto nelehkou a pro mnohé frustrující situaci se snaží pedagogům ulehčit Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy, které v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Programovým prohlášením vlády zpracovalo 

návrh individuálního projektu, jehož cílem bude během dvou až dvou a půl let vypracovat 

kariérní řád pro učitele
5
. Ten např. počítá se zavedením tzv. atestací, kdy by si učitel po určité 

odpracované době mohl zvolit specializovanou činnost, kterou by rád v rámci školství 

vykonával, na kterou by si udělat atestaci a za kterou by po složení zkoušky dostával 

příplatek.  

 

1.2.2.5 Rodiče 

 

  Stresové situace někdy nastávají také při komunikaci s rodiči žáků. Začínající učitel, 

i ten, který nemá žádné problémy v jednání s dětmi, může zažívat pocity nervozity, má-li se 

                                                 
5
 Kariérní řád. [online]. Dostupné z URL: http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2012/10/karierni-rad-

ucitele-bude-do-tri-let-tvrdi-ministerstvo-skolstvi/ Citace 21.10.2012 

http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2012/10/karierni-rad-ucitele-bude-do-tri-let-tvrdi-ministerstvo-skolstvi/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2012/10/karierni-rad-ucitele-bude-do-tri-let-tvrdi-ministerstvo-skolstvi/
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setkat s jejich rodiči. To nastává brzy po zahájení školního roku na prvních třídních 

schůzkách. Mladí pedagogové nejsou připraveni na to, jak mluvit s často staršími lidmi, jak 

s nimi řešit i nepříjemné situace. V dnešní době také mnoho rodičů bere školu nikoli jako 

státní vzdělávací instituci, ale jako službu, kterou si objednali. Svou případnou nespokojenost 

pak dávají najevo až arogantním způsobem a pro pedagoga jde často o zkoušku sebeovládání 

a tolerance.  

 

1.2.2.6 Pracovní prostředí 

 

Školní prostředí - to jsou vnitřní a vnější podmínky, které ovlivňují práci učitele. Mezi ty 

vnější patří jednak podmínky demografické, sociální, kulturní, ekonomické či politické, 

jednak i rodiče žáků nebo sponzoři. Tyto vnější vlivy může vedení školy jen částečně ovlivnit. 

Naopak vnitřní podmínky, mezi které patří uspořádání a řízení školy, kultura a klima školy či 

materiální vybavení, ovlivnit může. 

 

Pokud je škola dobře organizována a efektivně řízena, tvoří ideální pracovní podmínky. 

Učitelé cítí jistotu, cítí důvěru a podporu, což se pak samozřejmě odráží v jejich přístupu 

k práci, výchově žáků a loajalitě. 

  

1.2.2.7 Kolegové  

 

Dobré vztahy s kolegy na pracovišti jsou důležité z několika důvodů. Jedním z nich je 

pozitivní atmosféra, pomáhající spolupracovníci a z toho vyplývající příjemné pracovní 

prostředí, kam se začínající učitel těší. Spokojený zaměstnanec samozřejmě odvádí kvalitnější 

práci. Pokud na mladého učitele působí ostatní stresory a jsou v pořádku vztahy s kolegy, je 

možné spoustu problémů vyřešit k všeobecné spokojenosti.  

 

1.2.2.8 Individuální stresory 

 

K pracovním problémům se často řadí i potíže v osobním životě, v rodině. K nim se může 

přidat nespokojenost s ohodnocením (většinou finančním, popř. nenaplněná potřeba alespoň 
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ústního ocenění ze strany vedení, kolegů, rodičů, dětí), minimální šance na kariérní postup, 

neschopnost relaxovat, snaha po maximálních výkonech atd.  

 

1.3 Syndrom vyhoření 

 

 

Zátěžové situace, jejichž část autor uvedl v předchozí kapitole, mohou v dlouhodobém 

horizontu vést k tzv. syndromu vyhoření. Tento syndrom sice začínajícímu učiteli většinou 

nehrozí, měl by však o něm vědět a naučit se mu předcházet. 

 

Syndrom vyhoření neboli „bournout syndrom“ je určitá psychická změna stavu, která 

definuje proměnu psychického vnímání skrze vyčerpání psychických a fyzických sil jedince. 

Dochází ke ztrátě motivujících a stimulujících efektů, které zprvu vedly k radosti z práce  

a k uspokojení z výsledku. Jedinec tak ztrácí entuziasmus a vlastní vnitřní sílu. K této změně 

stavu jedince dochází především u profesí, které se vyznačují častými kontakty s lidmi  

a nadměrným používáním kognitivních funkcí. Může tak docházet k narůstání míry stresu, 

ztrátám zájmu o zaměstnání, ztrátě energie a idealismu. Vzniká tak celková únava organismu, 

pasivita a jedinec cítí celkové zklamání a neuspokojení z práce. Snížení úrovně plnění 

pracovních povinností nebývá spjato se špatnými schopnostmi pracovníka, ale spíše s jeho 

nově nabytými negativními postoji a následným chováním, které z daného postoje vyplývá. 

Nejčastěji byl tento syndrom identifikován u profesí, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, 

policisté či učitelé. Samozřejmě se vyskytuje i u dalších profesí, ale právě u těchto je jeho 

výskyt nejmarkantnější (Jeklová, Reitmayerová 2006, s. 6-8), (Kebza, Šolcová 2003, s.  7).  

 

Pedagogický slovník definuje syndrom vyhoření jako „… vyčerpání psychických  

a fyzických sil, ztráta zájmu o práci, eroze profesionálních postojů, které se především 

projevují u pracovníků tzv. pomáhajících profesí (sociální pracovníci, poradci, pedagogové 

aj.)“ (Průcha et al. 1995, s. 32). 

 

Zde je nutno podotknout, že tento syndrom není identifikovatelný, ani se nestává 

následným stavem psychicky nezdravých lidí. Nelze jej tak spojovat s psychicky 
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patologickými jevy, které by se stávaly psychiatrickou diagnózou (Jeklová, Reitmayerová 

2006, s. 6-8).  

 

Souvisejícím pojmem, který je nutné identifikovat, je pracovní stres, především tedy 

v tomto případě stres učitelů. Při stresu dochází k zatěžování organismu, kdy se jedinec 

dostává do situace, nad kterou ztrácí kontrolu, či její průběh nemůže ovlivnit. Stres může 

vznikat z nemožnosti ovlivňovat situace, určité situace předvídat, zároveň  

i z vnějšího tlaku okolí na tvorbu změn. Komplexně nahromaděný stres může přerůst právě až 

k bodu, kdy se objeví syndrom vyhoření (Jeklová, Reitmayerová 2006, s. 8). 

 

Stres samotných učitelů vychází z nesouladu mezi žáky a jejich negativními postoji 

k práci, kolegy a celé organizaci školy a často se měnícími učebními plány a vzdělávacími 

programy. K negativnímu klimatu přispívají i špatné vyhlídky ke kariérnímu vzestupu, 

společenská nedoceňovanost učitelské práce a zhoršující se situace školské politiky. Od role 

učitele je očekáváno hned několik funkcí, které bude zastávat, ovšem všechny tyto role, které 

během své praxe nahrazuje (role vzdělávací, role rodičů aj.), se překrývají a nelze je 

praktikovat po celou praxi stejně intenzivně, jelikož učitel žákovi nahrazuje rodiče, učí jej 

hodnotám a normám společnosti, zprostředkovává rozvíjení jazykových kódů a učí jej úctě, 

zdvořilosti a disciplíně. Samozřejmě existují i kantoři, kteří k syndromu vyhoření nikdy 

nedospěli, ovšem ti znají své pracovní meze a snaží se tomuto stavu předcházet (Kallwass 

2007, s. 24-26).  

 

Syndrom vyhoření postihuje učitele většinou po dvaceti a více letech souvislé práce. Aby 

se tomu tak nestalo, popřípadě se následky maximálně zmírnily, měli by se učitelé již 

od počátku své profesní kariéry naučit správně relaxovat, měli by umět využívat volný čas 

během vyučování (přestávky, volné hodiny) i k odpočinku. Možná by stálo za úvahu 

inspirovat se v zahraničí, kdy učitel po určitém počtu odpracovaných let má rok studijního 

volna. Možná by to jako prevence mnoha onemocnění provázejících syndrom vyhoření bylo 

v součtu levnější než následná léčba.    
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2. Učitelé v praxi – výzkumná část 

 
V praktické – výzkumné části práce autor vyhodnocuje výsledky dotazníkového šetření, 

jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaké faktory ztěžují práci mladému začínajícímu učiteli 

a mohou být příčinou jeho odchodu ze školství. Autor předpokládal, že těmito faktory budou 

především administrativa, psychická zátěž (myšlena především ve smyslu stresujících 

okamžiků při jednání s žáky či jejich rodiči), nedostatečné finanční a společenské ohodnocení 

a pracovní podmínky.  

 

Dílčím cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda-li v českém školství funguje institut 

uvádějícího učitele a zda uvádějící učitel může vlivy faktorů ztěžující práci začínajícímu 

učiteli ovlivnit. Autor předpokládal, že na českých školách je již zavedenou praxí, že ředitel 

(příp. zástupce ředitele) uvádějícího učitele jmenuje vždy, když nastupuje nový kolega, a dále 

předpokládal, že uvádějící učitel se výrazně podílí na celkovém zapracování a adaptaci 

mladého učitele.  

 

 

2.1 Metodika dotazníkového šetření 

 

Pro úspěšné splnění stanoveného cíle zvolil autor metodu dotazníkové šetření, která 

umožňuje poměrně rychlé a ekonomicky nenáročné shromáždění požadovaných informací 

od relativně vysokého počtu respondentů. Dotazníkové šetření proběhlo online 

prostřednictvím dotazníku uvedeného na konkrétní internetové stránce. Přístup k němu měli 

učitelé z pražských základních a středních škol, kteří byli požádáni o zpřístupnění svým 

kolegům. Konečný počet respondentů, jejichž odpovědi jsou náplní tohoto průzkumu, se 

ustálil na 40. 

 

V dotazníku byly zvoleny uzavřené či polouzavřené otázky, tj. respondenti měli na výběr 

buď konkrétní odpověď či si mohli vybrat v nabídce odpověď „jiná“ a více se rozepsat. 

Dotazník tvořilo 12 otázek, jež byly zaměřeny zprvu na základní informaci o respondentovi 

(jako je počet odučených let a existence/neexistence institutu uvádějícího učitele), poté 
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na jednotlivé faktory ztěžující dennodenní práci mladému učiteli a roli, kterou při řešení takto 

vzniklých situací hraje uvádějící učitel.  

 

  

2.2 Výzkumná otázka 

 

V praktické části bakalářské práce se autor pokusil zodpovědět dvě základní otázky:  

1) Jaké jsou faktory odchodu začínajících učitelů ze školství? 

 2) Může vlivy těchto faktory ovlivnit uvádějící učitel? 

 

2.3 Dotazníkové šetření  

 

Odpovědi na výše uvedené základní otázky byly předmětem následujícího dotazníkového 

šetření, které je složeno z 12ti dílčích otázek, jejichž odpovědi jsou graficky a textově 

zpracovány. 

 

1. Jak dlouho učíte? 

                                  Obr. č.1  

 
 

                                               

                                               tab. č.1  

 

 

 

 

 

 

Odpověď Počet respondentů Procento 

do 1 roku 2 5% 

1-2 roky 8 20% 

2-3 roky 12 30% 

4-5 let 18 45% 
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První otázka je otázkou úvodní zaměřenou na zjištění rozsahu praxe a počtu dotázaných. 

Vzhledem k tomu, že byl tento výzkum zaměřen na začínající učitele, odpovídá tomu složení 

respondentů podle délky jejich praxe.  S praxí do jednoho roku se zúčastnili tohoto výzkumu 

pouze dva respondenti, což je 5% z dotázaných. Z tohoto nízkého počtu je zřejmé, že najít 

čerstvé absolventy není vůbec jednoduché.  S praxí jeden až dva roky bylo již respondentů 

celkem osm, což odpovídá 20% dotázaných.  Dalších dvanáct respondentů, což je 30% 

dotázaných, uvedlo praxi mezi dvěma až třemi roky.  Nejpočetnější skupinou jsou respondenti 

s délkou praxe čtyři až pět let. Skupina čítá 18 respondentů, což je 45% dotázaných.  

 

Výzkumu se zúčastnilo celkem čtyřicet začínajících pedagogů z pražských základních a 

středních škol.  

 

2. Měl(a) jste uvádějícího učitele? 

                                Obr. č.2 

 

 

 

                                               tab. č.2 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ano 26 65% 

ne 14 35% 

 

 

Druhá otázka sloužila k zjištění, zda respondenti měli při nástupu do nového zaměstnání 

k dispozici od vedení školy člověka, který by jim pomohl v jejich začátcích. Tato pozice se 

nazývá uvádějící učitel.  Z odpovědí vyplývá, že dvacet šest respondentů, což je 65% 

dotázaných, mělo uvádějícího učitele.  Více než třetina (celkem 35%) respondentů ale 

od vedení žádného kolegu, který by jim pomáhal adaptovat se na nové prostředí, nedostala. 

K této otázce ještě autor uvádí, že pokud uvádějícího učitele neměli dotázaní k dispozici, 

neodpovídali na otázku číslo čtyři, jelikož tato otázka se přímo týká práce uvádějícího učitele. 
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3. Je pro vás administrativní část učitelské praxe zatěžující? 

 

                                        Obr. č. 3 

 

 

     tab. č.3 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ne, do administrativních záležitostí jsem bez obtíží pronikl(a) 8 20% 

ne, ale všem si ještě nejsem zcela jist(a) 9 23% 

ano, ale mám snahu do této problematiky proniknout 12 30% 

ano, administrativu považuji obecně za velmi zatěžující a každý den s ní bojuji 9 23% 

ostatní 2 5% 

 

 

Třetí otázka je zaměřena na zjištění míry zátěže, kterou způsobuje administrativa 

začínajícím učitelům. Pro osm respondentů, což je 20% dotázaných, není administrativa 

ve školství žádným problémem a bez obtíží do ní pronikli. Devět dotázaných - celkem 23% 

s administrativou nemá větší potíže, ale přesto si nejsou ve všech ohledech jisti.  Již ale 

dvanáct respondentů, což je 30% dotázaných, odpovědělo, že je pro ně administrativa 

zatěžující, ale mají snahu do ní proniknout. Dalších devět respondentů, což je 23% 

dotázaných, odpovědělo, že považuje administrativu při jejich práci za velmi zatěžující a 

každý den s ní bojují.  Další dva respondenti, což je 5%, napsali vlastní odpověď, ve které se 

oba víceméně shodují na tom, že administrativy je mnoho a je často zbytečná. 
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4. Zasvětil Vás uvádějící učitel do administrativní části učitelské profese? 

 

                                         Obr. č.4 

 

 

             tab. č. 4 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ano, vše mi ochotně vysvětlil a ukázal 19 70% 

ano, ale musel(a) jsem o pomoc několikrát žádat 4 15% 

ne, pomoc nebyla nutná, vše jsem zvládl(a) svépomocí 2 7% 

ne, v této oblasti mi nepomohl 2 7% 

ostatní 0 0% 

 

 

Čtvrtá otázka se věnuje funkci uvádějícího učitele a snaží se nalézt odpověď na to, zda 

byl či nebyl uvádějící učitel nápomocen začínajícím mladým pedagogům při zvládání 

administrativních povinností. Zde je třeba připomenout, že na tuto otázku odpovídali pouze ti 

respondenti, kteří ve druhé otázce zaškrtli, že měli uvádějícího učitele. Devatenáct 

respondentů, což je 70% dotázaných, odpovědělo, že jim uvádějící učitel velmi pomohl 

a do všeho je ochotně zasvětil.  Z těchto výsledků je zřejmý přínos funkce uvádějícího učitele. 

Další čtyři respondenti, což je 15% dotázaných, uvedli, že jim uvádějící učitel 

s administrativou pomohl, ale museli jej o pomoc několikrát žádat. Dva respondenti, čemuž 

odpovídá 7% dotázaných, uvedli, že jim sice uvádějící učitel příliš s administrativou 

nepomohl, ale nakonec vše zvládli vlastními silami. Zbylí dva respondenti – tj. 7% 

z dotázaných, na výše uvedenou otázku odpověděli, že jim uvádějící učitel nijak v této oblasti 

nepomohl. Jinou odpověď žádný z dotázaných nezvolil. 
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5. Zvládáte konfliktní situace, které plynou z jednání s žáky? 

 

                                 Obr. č. 5 

 

 

 tab. č. 5 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ano, zvládám 24 60% 

ano, ale jen díky cenným radám zkušenějších kolegů (uvádějícího učitele) 8 20% 

ne, necítím se v tomto směru připraven 5 13% 

Ostatní 3 8% 

 

Pátá otázka je zaměřena na zvládání konfliktních situací, které mohou nastat při práci se 

žáky. Většina respondentů - celkem dvacet čtyři, což je 60% dotázaných, uvedla, že žádné 

potíže se zvládáním konfliktních situací nemá.  Dalších osm respondentů, což je 20% 

dotázaných, označilo odpověď, že konfliktní situace se žáky zvládají, ale jen díky radám 

zkušenějších kolegů, případně uvádějícího učitele. Pět respondentů, což je 13% dotázaných, 

uvedlo, že se cítí být nepřipraveni na zvládání konfliktních situací s dětmi.  Tři respondenti, 

čemuž odpovídá 8% dotázaných, danou otázku okomentovali vlastními slovy.  První z nich 

odpověděl, že konfliktní situace, které vyplynou z jednání se žáky, zvládá, ale s vypětím 

všech sil. Druhá odpověď vyznívá tak, že záleží na situaci. Třetí je nejrozsáhlejší.  

Respondent poukazuje na fakt, že pracuje na soukromé škole, kde student není žákem, ale 

klientem. Jakkoliv pak řešit vypjaté konfliktní situace je velmi obtížné, jelikož si studenti 

(resp. jejich rodiče) platí školné a mají tak pocit, že si mohou vše dovolit. V tomto pocitu je 

bohužel utvrzuje i sám ředitel.  
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6. Zvládáte jednání s rodiči? 

 

                                           Obr. č. 6 

 

 

      tab. č. 6 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ano, zvládám 25 63% 

ano, na konfliktní situace mě připravil uvádějící učitel 3 8% 

jednání s rodiči jsou pro mě vždy stresující 10 25% 

ostatní 2 5% 

 

Šestá otázka je zaměřena na zvládání jednání pedagogů s rodiči.  Většina respondentů 

tj. 25, čemuž odpovídá 63% dotázaných, uvedla, že jednání s rodiči zvládá. Tři respondenti - 

8% dotázaných, na otázku odpověděli, že jednání s rodiči zvládají, ale jen díky uvádějícímu 

učiteli, který je na tyto konfliktní situace připravil. Deset respondentů, což je 25% 

dotázaných, uvedlo, že jednání s rodiči je pro ně vždy stresující.  Dva respondenti (5% 

dotázaných) otázku zodpověděli vlastními slovy. První z respondentů popsal situaci tak, že 

někdy je velmi obtížné s některými z rodičů vyjít, ale že se nakonec většinou domluví 

ke spokojenosti obou stran. Druhý z respondentů uvedl, že záleží na dané situaci. 

 

7. Považujete finanční ohodnocení své práce za dostatečné? 

 

                                       Obr. č. 7  
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   tab. č. 7 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ano, po finanční stránce je má práce dostatečně ohodnocena 8 20% 

ne, necítím se finančně dostatečně ohodnocen 29 73% 

ostatní 3 8% 

 

Sedmá otázka se zaměřuje na spokojenost s finančním ohodnocením práce začínajících 

učitelů. Výsledky k této otázce jsou jednoznačné. Výrazná většina respondentů – celkem 20, 

která odpovídá 73% dotázaných, se necítí být finančně dostatečně ohodnocena.  Pouze osm 

respondentů, což je 20% dotázaných, uvedlo, že se se po finanční stránce cítí být dostatečně 

ohodnoceni. Tři respondenti, čemuž odpovídá 8% dotázaných, uvedli svůj vlastní komentář 

k této otázce. První z respondentů si nebyl zřejmě svou odpovědí jistý, tak uvedl neutrální 

odpověď - že neví. Druhý z respondentů odpověděl, že vzhledem k náročnosti příprav 

a přesčasovým hodinám považuje finanční ohodnocení za opravdu nedostatečné. Třetí 

respondent na tuto otázku odpověděl svébytně - „ je to bída bídoucí“. 

 

 

8. Má podle Vás učitelské povolání odpovídající společenskou prestiž? 

 

                                              Obr. č. 8 

 

tab. č. 8 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ano, postavení učitelského povolání ve společnosti je adekvátní 4 10% 

ne, učitelské povolání nedosahuje takové společenské prestiže, jakou by si zasloužilo 33 88% 

Ostatní 3 8% 

 

 

Osmá otázka se věnuje postavení pedagoga ve společnosti. Takto položenou otázkou se 

autor snaží nalézt odpověď na to, zda má povolání pedagoga dostatečnou společenskou 

prestiž.  Drtivá většina respondentů - celkem 33, což odpovídá 83% dotázaných, označila 
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odpověď, že učitelské povolání nedosahuje takové společenské prestiže, jakou by si 

zasloužilo. Čtyři respondenti, což je 10% dotázaných, uvedli, že společenské postavení 

pedagogů ve společnosti je adekvátní. Tři respondenti - 8% dotázaných, zvolili vlastní 

odpověď na tuto otázku.  První respondent si svou odpovědí nebyl jistý, druhý poukázal na 

fakt, že by mohlo být společenské postavení učitelů lepší. Třetí respondent uvedl svou 

zkušenost z jednání s rodiči, ze kterého přímo cítil, že jím (jako učitelem) opovrhují.  

 

 

9. Jsou pracovní podmínky na Vaší škole na odpovídající úrovni? 

 

                                  Obr. č. 9                          

 

            tab. č. 9 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ano, pracovní prostředí mi po všech stránkách vyhovuje 3 8% 

ano, ale vidím prostor pro zlepšení 25 63% 

ne, ale práci mi to neztěžuje 8 20% 

ne, neodpovídají dnešním standardům a práci mi tak velmi ztěžují 4 10% 

ostatní 0 0% 

 

 

Devátá otázka je zaměřena na pracovní podmínky na jednotlivých pracovištích 

dotazovaných pedagogů. Odpovědi jsou následující. Pouze třem respondentům, což odpovídá 

8% dotázaných, jejich pracovní prostředí plně vyhovuje.  Většina respondentů tj. 25 (63% 

dotázaných) se vyjádřila ve smyslu, že jim jejich pracovní prostředí vyhovuje, ale vždy vidí 

prostor pro zlepšení.  Osm respondentů, což je 20% dotázaných, tvrdí, že podmínky na jejich 

pracovišti nejsou na odpovídající úrovní, ale práci jim to nijak neztěžuje. Čtyři respondenti, 

což je 10% dotázaných, odpověděli, že jejich pracovní prostředí neodpovídá dnešním 

standardům a že jim práci velmi stěžuje. 
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10. Jak Vás přijmuli kolegové? 

 

                                         Obr. č. 10 

 

 

 tab. č.10 

Odpověď Počet respondentů Procento 

bez potíží jsem se začlenil(a) do kolektivu 32 80% 

bez potíží, uvádějící učitel mi pomohl s bezproblémovým začleněním 2 5% 
přijmuli mě s určitými předsudky spojenými s mou nezkušeností (uvádějící učitel 

mi nebyl v tomto směru příliš nápomocen) 
2 5% 

stále se necítím být plnohodnotným členem kolektivu 4 10% 

Ostatní 0 0% 

 

 

Desátá otázka se věnuje způsobu přijmutí nového kolegy (a navíc nováčka) na pracovišti. 

Drtivá většina respondentů – celkem 32, tj. 80% dotázaných, se bez potíží začlenila 

do nového kolektivu.  Dva respondenti, což je 5% dotázaných, se také bez potíží začlenili 

do kolektivu, ale pomohl jim s tím jejich uvádějící učitel. Čtyři respondenti, což odpovídá 

10% dotázaných, uvedli, že se stále necítí být plnohodnotnou součástí pracovního kolektivu. 

Dva respondenti, což je 5% dotázaných, na tuto otázku odpověděli, že je kolegové přijali 

s určitými předsudky spojenými s jejich nezkušeností a uvádějící učitel jim v tom příliš 

nepomohl. 
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11. Proběhlo po Vašem zapracování zhodnocení Vaší práce Vaším nadřízeným? 

 
                                  Obr. č. 11 

 

 

                tab. č.11 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ano, tuto hodnotící schůzku inicioval sám nadřízený 28 70% 

ano, ale požádal jsem o schůzku sám (sama) 3 8% 

ne 9 23% 

ostatní 0 0% 

 

 

Jedenáctá otázka se zaměřuje na zájem nadřízeného o adaptační proces začínajícího 

mladého pedagoga. Většina – 70% dotázaných na otázku týkající se zhodnocení zkušební 

doby odpověděla, že hodnotící schůzku s nadřízeným po zapracování měla, s tím, že ji 

inicioval sám nadřízený. Pouze tři respondenti, což je 8% dotázaných, tuto schůzku také 

absolvovali, ale museli o ni požádat sami. Devět respondentů, což je 23% dotázaných, tuto 

hodnotící schůzku vůbec neabsolvovalo. 

 

 

12. Uvažoval(a) jste někdy o změně zaměstnání? 

 

                                         tab. č.12 
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                  tab. č.12 

Odpověď Počet respondentů Procento 

ne, s prací jsem velmi spokojen(a) 1 3% 

ne, s prací učitele jsem víceméně spokojen(a) 13 33% 

ano, občas o změně zaměstnání uvažuji 23 57% 

ano, chtěl(a) bych změnit zaměstnání 2 5% 

ostatní 1 3% 

 

 

Dvanáctá otázka se týká odchodu začínajících pedagogů ze školství. Dvacet tři 

respondentů, což je 57% dotázaných, někdy uvažuje o změně zaměstnání. Třináct 

respondentů, čemuž odpovídá 33% dotázaných, o odchodu ze školství neuvažuje a je s prací 

víceméně spokojeno. Pouze jeden respondent, což jsou 3% dotázaných, je s prací plně 

spokojen a o změně vůbec neuvažuje.  Dva respondenti, což je 5% dotázaných, dokonce 

uvedli, že chtějí opravdu změnit zaměstnání. Jeden z respondentů (3% z dotázaných) 

odpověděl vlastními slovy. Vyjádřil se v tom smyslu, že z důvodu nedostatečného finančního 

ohodnocení bude nucen změnit zaměstnání. 

 

2.4 Závěr výzkumného šetření 

 

   Předpoklady, které předcházely tomuto výzkumnému šetření, se potvrdily pouze 

částečně. Předpokládalo se, že hlavními faktory odchodu ze školství budou především 

administrativa, psychická zátěž, nedostatečné finanční a společenské ohodnocení a pracovní 

podmínky.  

 

Administrativa jako jeden z hlavních faktorů odchodu ze školství se ve výzkumné části 

plně potvrdila. 58% respondentů má s administrativními úkony skutečně potíže a ztěžují jim 

jejich práci. Dalších 23% respondentů potvrdilo, že s administrativou nemá vetší potíže, ale 

ve všech jejích aspektech si jisti nejsou. Pouze 20% dotázaných tvrdí, že administrativa pro ně 

nepředstavuje žádný problém.  

 

Psychická zátěž se jako stresor, který se podílí na odchodu ze školství, příliš nepotvrdila. 

Dle výsledků dotazníkového šetření není psychická zátěž, ať je již způsobena konfliktními 

situacemi vyplývajícími z jednání s žáky, nebo jednáním s jejich rodiči, důvodem k odchodu 
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ze školství. Více než 80% dotázaných zvládá konfliktní situace s žáky, byť třeba s určitou 

pomocí uvádějícího učitele či jiného kolegy. Pouze 13 % dotázaných se cítí v těchto situacích 

nejistých. Součástí učitelské profese je také jednání s rodiči, což může být velmi stresující. 

I v tomto případě si je ale většina dotázaných svou pozicí jista. A to více než 71% 

respondentů, byť část opět s přispěním uvádějícího učitele. 25% respondentů uvedlo, že 

jednání s rodiči je pro ně pokaždé stresující. 

 

Nedostatečné finanční a společenské ohodnocení se jako faktor odchodu ze školství 

potvrdilo nejvýrazněji. Téměř 80% všech dotázaných uvedlo, že se necítí být dostatečně 

finančně ohodnoceno, pouze 20% respondentů ano. Z odpovědí na tuto otázku (ve spojitosti 

s otázkou č. 12) také vyplynul fakt, že více než 67% mladých pedagogů, kteří se necítí být 

dostatečně finančně ohodnoceni, uvažuje o změně zaměstnání (z 31 respondentů, kteří se 

necítí být finančně dostatečně ohodnoceni, jich 21 uvažuje o odchodu ze školství).  

 

Co se týče ohodnocení učitelského povolání z pohledu společenské prestiže, téměř 90% 

respondentů uvedlo, že toto povolání nemá odpovídající společenské postavení.  Pouze 10% 

respondentů si myslí, že učitelské povolání má dostatečnou společenskou prestiž. 

I z odpovědí na tuto otázku (ve spojitosti s otázkou č. 12) vyplynula skutečnost, že 60% 

respondentů, kteří cítí, že profese učitele není dostatečně společensky ohodnocena, uvažuje 

o změně zaměstnání (21 z 35).   

 

Pracovní podmínky se jako předpokládaný faktor odchodu ze školství v tomto průzkumu 

nepotvrdily. 90% respondentů uvedlo, že jim stávající pracovní podmínky nijak práci 

neztěžují, i když třeba nejsou na odpovídající úrovni. Pouze 10% dotázaných potvrdilo, že jim 

jejich pracovní podmínky výrazně ztěžují práci. Tento předpokládaný faktor odchodu 

ze školství se tak nepotvrdil nejvýrazněji ze všech zmiňovaných.  

 

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že kolegové ani nadřízení nebývají většinou 

příčinou odchodu ze školství. Dle výsledků dotazníkového šetření většina respondentů 

bez obtíží zapadla do nového kolektivu a cítí se v něm dobře. Některým z respondentů 

se začleněním pomohl uvádějící učitel. Také výrazná většina z dotazovaných měla s vedením 

školy hodnotící schůzku po zapracování (v 70% ji inicioval sám nadřízený), čímž dává najevo 

zájem o nového mladého učitele.  Tyto dva faktory se tedy nepodílí na odchodu začínajících 

pedagogů ze školství. 



 36 

Dílčím cílem výzkumu bylo zjistit, jak se na eliminaci faktoru odchodu ze školství podílí 

uvádějící učitel. Autor přepokládal, že se uvádějící učitel začínajícímu pedagogovi obvykle 

přiděluje. Tento předpoklad se plně nepotvrdil.  Na přímou otázku, zda měli respondenti 

uvádějícího učitele, odpovědělo ano pouze 65% dotázaných. Zbylých 35% respondentů 

(čtrnáct dotázaných), tuto šanci bohužel vůbec nedostalo. 85% respondentů z 26 účastníků 

dotazníkového šetření, kteří uvádějícího učitele dostali, uvedli, že uvádějící učitel jim byl 

opravdu nápomocný a pomohl jim v adaptaci na novém pracovišti. Jedenáct ze čtrnácti 

dotázaných respondentů (78%), kteří neměli uvádějícího učitele, naopak uvažuje o změně 

svého zaměstnání.  
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Závěr 
 

 Začínající mladý učitel se v dnešní době velmi těžce hledá. Absolventi se za katedru příliš 

nehrnou, a těch příčin, proč tomu tak je, může být mnoho
6
. Hledání odpovědí na tuto otázku 

ale nebylo předmětem této bakalářské práce – ta se již zaměřovala na mladé absolventy, kteří 

skutečně učí. Vzhledem k tomu, že podle Výroční zprávy České školní inspekce
7
 se průměrný 

věk učitele v českém školství pohybuje okolo 45 let, tak je nutné zabývat se důvody, proč 

mladí pedagogové z českého školství po několika odpracovaných letech odcházejí vykonávat 

jiné zaměstnání. Tato bakalářská práce se pokusila do této problematiky proniknout a najít 

důvody, proč se tomu tak děje. 

 

Na začínajícího učitele čeká po nástupu do jeho prvního zaměstnání mnoho situací, 

na které ho studium nepřipravilo a ani připravit nemohlo. Často přichází zklamání – vybavení 

škol většinou neodpovídá tomu, na co je absolvent vysoké školy zvyklý, neustálý časový tlak, 

velká administrativa, nutnost učit i předměty mimo aprobaci. Když se k tomu pak přičtou 

problémy se žáky – neochota se vzdělávat, nedisciplinovanost, drzost, agresivita, občas 

nepříjemné jednání s rodiči – je spíše s podivem, že na základní škole někdo zůstane déle než 

jeden školní rok.  

  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit jednak příčiny výskytu stresových 

situací, které zažívají začínající učitelé, jednak faktory, které zapříčiňují jejich odchod 

ze školství. Dílčím cílem bylo zjistit, zda-li může tyto faktory ovlivnit uvádějící učitel. Takto 

stanovených cílů se autorovi podařilo dosáhnout, a to jak prostřednictvím analýzy tištěných 

publikací, která byla součástí teoretické části, tak prostřednictvím vlastního dotazníkového 

šetření, které tvořilo hlavní část praktické – výzkumné části bakalářské práce.  

 

V teoretické části bakalářské práce se autor zprvu zaměřil na profesi učitele, jeho 

osobnost a profesní kompetence. Vzhledem k tomu, že tato bakalářská práce byla primárně 

zacílena na začínající učitele, v dalších podkapitolách teoretické části se autor věnoval této 

specifické kategorii pedagogů a nezapomněl ani na institut uvádějícího učitele, který je 

                                                 
6
 Pedagogické fakulty se dočkají reformy. Plánuje to ministerstvo. [online]. Dostupné z URL: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/695367 Citace dne 28.4.2013 
7
 Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2011/2012. Str. 46 a 69. [online]. Dostupné z URL: 

http://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c Citace dne 28.4.2013 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/695367
http://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c
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do českých škol postupně zaváděn z důvodu lepší adaptace mladého učitele na školní 

prostředí. 

 

V dalších odstavcích již autor hledal odpověď na otázku, jaké jsou nejčastější příčiny 

výskytu stresových situací, se kterými přichází učitel při každodenní práci do styku. Tyto 

příčiny můžeme jednoduše nazvat stresory, nebo také stresovými faktory. K analýze těchto 

stresorů autor využil výzkumu Václava Holečka, který zjistil, že nejčastějšími stresory 

ve školství jsou přetížení, vedení, žáci, frustrace (neuspokojená seberealizace), rodiče, škola 

(pracovní prostředí) a kolegové. Každý z těchto vyjmenovaných stresorů může být 

potenciálním faktorem, který podnítí odchod mladého začínající učitele ze školství. Zda-li 

tomu tak ve skutečnosti opravdu je, se autor snažil zjistit prostřednictvím dotazníkového 

šetření, které bylo součástí druhé – praktické části této bakalářské práce. 

 

Toto dotazníkové šetření tvořilo 12 otázek, které byly zaměřeny na zjištění jednak toho, 

zda některý z výše uvedených faktorů může být příčinou, proč se mladý pedagog rozhodne 

změnit své zaměstnání, a jednak toho, zda může některých z těchto stresových faktorů 

ovlivnit uvádějící učitel.  

 

Z výsledků dotazníkového šetření jednoznačně vyplynulo, že faktorem odchodu mladých 

pedagogů ze školství je administrativní zátěž a nedostatečné finanční a společenské 

ohodnocení. Naopak mnohdy stresující jednání s žáky a jejich rodiči, pracovní podmínky ani 

vztahy na pracovišti nejsou faktory, které by se nějak výrazně podílely na odchodu mladého 

učitele z pedagogické profese. 

 

Administrativní zátěž jako jeden z hlavních příčin odchodu mladých pedagogů 

se výzkumem potvrdila jako oblast, ve které může být výrazně nápomocen uvádějící učitel. 

Jeho hlavní úlohou je postupné zasvěcování začínajícího pedagoga do školské administrativy 

a vysvětlení všeho – pro pedagoga potřebného. Pokud např. učitel začátečník dostane hned 

v úvodu své praxe třídnictví, je na uvádějícím učiteli, aby mu s vedením třídy pomohl. Zde je 

samozřejmé, že uvádějící učitel musí mít dostatečné zkušenosti z praxe. Bylo by naprosto 

zbytečné, aby uvádějícím učitelem byl člověk, který sám s administrativou bojuje, a který 

neměl nikdy třídnictví. Zde opravdu záleží na rozhodnutí kompetentní osoby, která novému 

začínajícímu pedagogovi uvádějícího učitele vybere. 
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Dalším faktorem odchodu začínajících pedagogů ze školství, které se potvrdilo výše 

uvedeným výzkumem, je nedostatečné finanční ohodnocení pedagogů. MŠMT se snaží tuto 

situaci řešit tzv. kariérním řádem, kdy si každý učitel může zvyšovat svou kvalifikaci formou 

atestací a tím i následně svůj plat. Přestože se autor domnívá, že je to dobrá myšlenka, obává 

se opačného efektu. Ředitelé škol jsou tlačeni normativy na žáka, a proto si raději vyberou 

méně kvalifikovaného zaměstnance, jelikož je levnější. Autor dále k tématu kariérního řádu 

dodává, že zatím nezaznamenal, jakou formou by se tyto atestace prováděly a kdo by je 

zaplatil a prováděl, kdy by se konaly a kdo by školám hradil absenci pedagoga, který by se 

v tu chvíli školil. Dle zkušenosti autora může v současné době dát ředitel školy pouze osobní 

ohodnocení či odměnu. Ale i na ně na velké části škol nejsou finanční prostředky.  

 

Co se týče společenské prestiže či postavení pedagoga ve společnosti jako jednoho 

z významných faktorů odchodu ze školství, ta podle autora úzce souvisí s finanční stránkou 

věci. Jednoduše řečeno, společnost hodnotí své okolí podle toho, kolik si dokáže vydělat. 

Dále ve společnosti převládá názor, že učitelé mají spoustu volna a celkově krátkou pracovní 

dobu. Zde autor postrádá ze strany MŠMT aktivitu zaměřenou na zlepšování veřejného 

mínění o nepostradatelné práci učitelů. 

 

Dílčím cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda-li výše uvedené stresory provázející 

učitelskou profesi může v určité míře ovlivnit přidělený uvádějící učitel (mentor). 

Z průzkumu jednoznačně vyplynulo, že uvádějící učitel má významný podíl na tom, že 

začínající učitelé, kterým byl tento zkušenější kolega přidělen, zvládají po zapracování své 

administrativní povinnosti spojené s jejich povoláním bez větších potíží (jedná se o 85% 

mladých učitelů, kteří se zúčastnili průzkumu a měli přiděleného svého mentora). 

 

Na závěr si na základě studia odborné literatury a vlastního dotazníkového šetření autor 

dovoluje navrhnout možnosti, jak zamezit odchodům začínajících učitelů (autor zde vycházel 

z výsledků výzkumu). Zde je třeba zmínit, že pořadí uvedených aktivit autor neřadí 

dle důležitosti. Každý člověk je individuum a co jednomu vyhovuje, může být pro druhého 

nepřijatelné. 
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1. Co může udělat začínající učitel: 

 

- naučit se pracovat s administrativní zátěží (vhodně nastavit systém své práce, práci si 

dobře organizovat, nenechávat nic na poslední chvíli), 

- pokud mu nebyl přidělen uvádějící učitel, tak o něj požádat, 

- při řešení konfliktních situací s žáky či rodiči se nebát zeptat zkušenějších kolegů, 

- vždy si udržovat svou úroveň vystupování, jednání a komunikace.  

  

2. Co může udělat ředitel:  

 

- zavést ve škole mentoring jako jeden ze způsobů vedení zaměstnanců,  

- vytipovat okruh potenciálních uvádějících učitelů (mentorů), kteří budou z hlediska 

své osobnosti a zkušeností nejvíce vhodnými pro profesní a sociální rozvoj 

začínajících učitelů. Pro tyto uvádějí učitele dále pořádat pravidelné semináře 

a workshopy, na kterých si budou navzájem vyměňovat své zkušenosti, 

- přidávat administrativní úkoly začínajícímu učiteli postupně, a to po konzultaci 

s uvádějícím učitelem (v jiných zaměstnáních se noví pracovníci také postupně 

zaučují), 

- sledovat chování, jednání a pokroky začínajícího učitele, komunikovat s ním, 

pravidelně jej hodnotit (získávat zpětnou vazbu), 

- podporovat na pracovišti dobré vztahy, důvěru, 

- snažit se zajistit kvalitní pracovní podmínky, 

- zajistit dostatek finančních prostředků. 

 

Na úplný závěr si autor dovolí vyjádřit přání, aby se současný trend, při kterém stárne 

pedagogický sbor, podařilo zvrátit a mladí učitelé zůstávali u svého povolání. 
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