
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

 

    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

2014                       

Erika Legezová 



 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

Katedra pedagogiky 

	

																																							 	

	

Bakalářská práce 

Prestiž učitelského povolání pohledem učitelů 

 

Autor:  Erika Legezová 

Vedoucí BP: Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 

 

2014 



 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím citovaných 

pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů, pod vedením příslušného vedoucího 

bakalářské práce a že práce nebyla použita k získání jiného vysokoškolského titulu. 

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona 

č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita 

Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla 

podle § 60 odst. 1 autorského zákona. 

 

V Mostě dne ……………….…….            Podpis: ……………………….                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování svému vedoucímu práce Prof. 

PaedDr. Stanislavu Bendlovi, Ph.D. za trpělivost a jeho cenné rady, které mi 

poskytoval při odborných konzultacích i samotném zpracování.  

Velice si vážím pomoci a děkuji za spolupráci mým kolegům, kolegyním, 

žákům, žákyním a vedení Základní školy Most, Václava Talicha 1855. 

Mé poděkování patří v neposlední řadě také mé rodině za podporu a motivaci 

po celou dobu mého studia. 

 

 

 

 



 

 

 

Anotace 

 

Bakalářská práce pojednává o prestiži učitelského povolání. Teoretická část 

je věnována specifikaci zásadních pojmů, kterými jsou: prestiž, prestiž profesí, 

sociální status a učitel. Dále charakterizuji učitelství jako plnohodnotnou profesi se 

zaměřením na profesní identitu učitele, nároky kladené na učitele, nejčastější 

problémy, se kterými se učitelé při výkonu svého povolání setkávají a náplň práce 

učitelů. V další kapitole popisuji jednotlivé elementy, které utvářejí a ovlivňují 

prestiž učitelského povolání.   

Praktická část je založena na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnili 

žáci a učitelé Základní školy Most, Václava Talicha 1855 a vedení strukturovaných 

rozhovorů s vybranými učiteli téže základní školy. Cílem výzkumu je určit, jak 

vnímají prestiž učitelského povolání žáci a učitelé vybrané školy. A také vyvodit a 

odůvodnit míru prestiže, kterou tomuto povolání žáci a učitelé na této škole 

přisuzují. 
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Abstrakt 

 

Bachelor thesis is focused on the prestige of the teaching profession. The 

theoretical part is devoted to the specification of the basic conscepts like prestige, 

social status and teacher.  In the next part I characterize the teaching profession as a 

full-fledged  profession which is focused on profession identity of teachers, 

demands on teachers, the most common problems which the teachers in their jobs 

face and the responsibilities of teachers. In the next part I descibe particular 

elements, which shape and influence the prestige of the theaching profession.  

The practical part of the thesis is based on a questionnaire survey, which was 

given to the students and teachers of  the elementary school Most, Václava Talicha 

1855 and on the leading of structured interviews that were made with teachers who 

work at this school. The aim of this research is to find out how students and 

teachers of the selected school perceive the prestige of teaching profession. Next 

goal is to infer and substantiate the level of prestige of the teaching profession, 

which students and teachers attribute to the teaching proffesion at this elementary 

school. 
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Úvod 

 

“Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě 

mír.“ 

Jan Masaryk 

 

Prostřednictvím předkládané bakalářské práce bych ráda popsala základní 

charakteristiky důležité pro úroveň prestiže učitelského povolání. Dále mě zajímá 

míra prestiže, které se čeští učitelé ve společnosti těší a důvody, proč tomu tak je. 

Neméně důležitá je i charakteristika samotného učitelského povolání, jeho specifik 

a problémů. V praktické části se především zaměřením na učitele a žáky mnou 

zvolené základní školy (Základní Škola Most, Václava Talicha 1855). Tuto školu 

jsem si záměrně vybrala z toho důvodu, že zde sama vyučuji, tudíž znám klima 

školy, učitele, kteří zde pracují a žáky, kteří školu navštěvují.  

Základní otázkou celé práce je to, jak učitelé Základní školy, Most, Václava 

Talicha1855 vnímají úroveň prestiže svého povolání a proč. Abych mohla na tuto 

otázku odpovědět, musím se ale zaměřit na další témata, která s touto 

problematikou nutně souvisejí: 

a)  Jaká je definice prestiže? 

b) Která povolání jsou považována za prestižní? 

c) Jaké jsou charakteristiky učitelské profese?  

d) Které determinanty ovlivňují prestiž učitelského povolání a jak? 

e) Jak k učitelům z hlediska prestiže jejich povolání přistupují žáci? 
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Cílem práce je: 

a) definovat pojem prestiž, a to především ve vztahu k učitelskému povolání 

b)  charakterizovat učitelství jako plnohodnotnou profesi  

c) popsat vybrané elementy, které souvisejí s prestiží učitelského povolání a 

jejich souvislost se společenským míněním o prestiži učitelství 

d) zjistit, jak vnímají učitelé a vybraní žáci Základní školy, Most, Václava 

Talicha 1855 učitelské povolání z hlediska jeho prestiže a nastínit jaké 

k tomu mají důvody 

  

Ke zvolení tohoto tématu mě inspirovalo několik let, během kterých 

působím jako učitelka na 2. stupni základní školy. V současné době je má učitelská 

praxe 6 let. Za tu dobu jsem se sama zúčastnila několika rozhovorů o prestiži 

učitelského povolání nebo jsem se stala svědkem takových rozhovorů. Bohatou 

zásobárnou informací je v tomto směru také internet, kde podobné diskuze pod 

vlivem (často) zkreslených informací a anonymity gradují. 

Je zajímavé, v jakém rozporu často bývá mínění laické veřejnosti o 

učitelském povolání a skutečný stav, který učitelé denně zažívají. Nejčastějším 

zdrojem nespokojenosti učitelů je také nedostatečné společenské uznání, kterému 

učitelé nezřídka kdy čelí a to, z důvodu mnohonásobné klientely (žák, rodiče, stát, 

očekávání společnosti), hned z několika stran. Toto nedostatečné společenské 

uznání úzce souvisí právě s prestiží, kterou se ve své bakalářské práci zabývám.  

Podle mého názoru nejsou učitelé dostatečně společensky ani finančně 

ohodnoceni. Jsem přesvědčena, že příčina tohoto problému ale nesouvisí pouze 

s učitelským povoláním, ale i s celkově uvolněnou společenskou morálkou a 

normalizací projevování neúcty mezi lidmi. Nemyslím si, že by učitelé pracovali 

špatně, naopak ze svého okolí mám zkušenosti s vynikajícími učiteli. Přesto se často 

setkávají s kritikou ze strany společnosti, která pramení spíše z nevědomosti a tím 
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pádem není opodstatněná. Jako příklad mohu uvést neustálé diskuze o výši 

učitelských platů. Většina veřejnosti s jejich zvyšováním nesouhlasí. Pokud 

opomenu fakt, že v mezinárodním srovnání platy českých učitelů zdaleka 

nedosahují výše platů učitelů v západních zemích, zatímco výkony ano, musím si 

nutně položit otázku, proč zrovna učitelé by si neměli vyšší platové ohodnocení 

zasloužit. Učitelem může být pouze člověk vysokoškolsky vzdělaný, musí 

vystudovat na pedagogické fakultě, tím pádem jsou zaručeny jeho odborné znalosti 

pro výkon učitelského povolání. Učitelem nemůže být každý, nezbytně nutné jsou i 

určité osobnostní předpoklady. Pokud má navíc několikaletou praxi, určitě si takový 

člověk zaslouží nadprůměrný plat a pokud ne, kdo tedy? Odpověď bohužel neznám. 

Samozřejmě, že tato problematika se netýká jen finančního ohodnocení. Ale 

domnívám se, že dnešní materiálně založená společnost si váží mnohem více lidí, o 

kterých ví, že jsou finančně dobře zajištěni.  

Dlouhou dobu přemýšlím nad tím, od čeho se společenská prestiž odvíjí, 

odkud se bere kritika směřující k učitelstvu a zda je opodstatněná. Moje zkušenosti 

s učiteli jsou totiž diametrálně odlišné od postoje naší společnosti. Proto jsem se 

rozhodla věnovat tomuto tématu. Snad se mi podaří alespoň trochu nastínit skutečný 

stav věci. A věřím, že v dohledné době získám pocit, že společenský vývoj směřuje 

ke zlepšení této situace.  
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1  Prestiž 

 

 Prestiž je klíčovým pojmem této bakalářské práce, ovšem její definice není 

jednotná. Z tohoto důvodu prestiž definuji z několika zdrojů. Jednotlivé definice se 

vzájemně prolínají a v nejpodstatnějších rysech shodují.  

 Jako první pojem prestiž pravděpodobně použil Thorstein Veblen, který na 

konci 19. století formuloval systém sociální stratifikace ve svém díle „Teorie 

zahálčivé třídy“. Prestiží se zabýval také např. Talcott Parsons, který ji definoval 

jako morální hodnocení, jenž odráží funkční význam profese pro společnost 

(Šanderová, 2004, s. 126).  

 

1.1 Definice prestiže 

 

 Podle Krause (2006) je možno prestiž definovat jako „významnost postavení 

někoho, něčeho, vážnost, důstojnost, věhlas, vliv; sociologický ukazatel vyššího 

nebo nižšího postavení popř. pořadí na nějaké stupnici, ovlivněné hodnotami 

daného společenského systému.“ (Kraus, 2006, s. 649)  

Pojem prestiž je možno popsat jako úctu, která se váže na určitý sociální 

status a odvíjí se od ní určité sociální postavení daného člověka. Často bývá 

zaměňována se sociálním statusem. Ovšem sociální status je determinován ještě 

dalšími znaky, kterými jsou např. profese, finanční ohodnocení, vzdělání, životní 

styl a úcta je pouze jedním z jeho elementů. Lidé, kteří mají ve společnosti vysokou 

prestiž, jsou obdivováni, napodobováni, ve společnosti oblíbeni a mají silný sociální 

vliv. Mezi prestiží a úctou je zásadní rozdíl v tom, že prestiž se přisuzuje skupině 

lidí, např. těm, kteří vykonávají určité povolání, ale úcta se projevuje konkrétní 

osobě. Může tedy dojít k situaci, kdy určité povolání má sice ve společnosti obecně 
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vysokou prestiž, ale osoba, která jej vykonává, se nemusí těšit ve společnosti 

vysoké úctě (Jandourek, 2001, s. 182).  

Pro míru prestiže je zásadní „ schopnost vykonávat moc nad větším počtem 

lidí.“ (Vašutová, 2004, s. 14) 

Méně významné jsou pak indikátory jako např. finanční ohodnocení, životní 

styl atd. Pro vnímání profese jsou také velmi významné symboly, které určují 

sociální roli zaměstnance. Především pokud má daná osoba moc nad skupinou 

jiných osob. Z toho vyplývá, že učitelé jsou zároveň subjektem moci a jejími 

vykonavateli. „To s sebou přináší značné riziko, protože při uplatňování moci na 

jiných osobách se v praxi setkáváme spíše s nevolí. Ovšem pokud si to situace žádá, 

musí učitel působit na své žáky i z mocenského hlediska. Tím si může u studentů 

vydobýt despekt, ovšem i respekt. Způsob uplatňování moci hraje nezanedbatelnou 

roli v utváření vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči žáků. Protože se učitelé setkávají s 

nerutinními situacemi, je důležité, aby měli vysokou míru svobody v rozhodování.“ 

(Vašutová, 2004, s. 15) 

„Prestiž se stává funkcí moci a motorem sociálního zabezpečení.“ 

(Vašutová, 2004, s. 15) 

Průcha (2002) chápe prestiž „též jako váženost, kterou si lidé ve společnosti 

prokazují a která je součástí míry úcty, které se lidé ve společnosti těší. Projevuje se 

konkrétním osobám i skupinám osob, které mají společné některé charakteristické 

znaky např. určité povolání, zájmy, vzdělání, místo bydliště atd.“ (Průcha, 2002, s. 

29) 
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1.2 Prestiž profesí 

 

 Prestiž profesí je odvozena od skupinové prestiže, která se váže k určité 

skupině lidí se shodnými znaky např. se stejným povoláním. Tento typ prestiže 

může být odlišný od prestiže individuální, která naopak souvisí s vlastnostmi, 

chováním a životním stylem konkrétního člověka.  

Sociální status jednotlivých profesí je odvozen především od ekonomického 

zabezpečení, které zároveň slouží jako prostředek životního zajištění i sociální 

nerovnosti a od moci, jejíž míra určuje možnost jedince prosadit svou vůli přes 

odpor ostatních. Nejvýraznějším a nejviditelnějším znakem moci je počet 

podřízených. Moc se uplatňuje v každém sociálním jednání a stejně tak každá 

sociální skupina má své mocenské uspořádání (Vašutová, 2004, s. 14).  

 

1.3 Definice prestiže učitelského povolání 

 

  V Pedagogickém slovníku je učitelské povolání definováno jako „sociální 

pracovní role spojená s výkonem souboru činností, jejichž smyslem je působit na 

chování, přesvědčení a cítění žáků a předávat jim znalosti, dovednosti a návyky 

vytvořené kulturou předchozích generací.“ (Průcha, Walterová a kol., 2013, s. 272) 

 

Učitelské povolání se vyznačuje: 

1. existencí systematické pedagogické teorie, která tvoří základ pedagogické 

činnosti 

2.  absolvováním vysokoškolského studia, které slouží k osvojení této 

pedagogické teorie 

3. poptávkou společnosti po výchově a vzdělávání mladé generace a z ní 

plynoucí existence autority učitele 
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4.  existencí profesních asociací učitelů, jejichž cílem je rozvíjet profesní 

sebevědomí učitelů 

5.  existencí profesní etiky, která určuje vztahy mezi učiteli a žáky, rodiči a 

celou společností (Průcha, Walterová a kol., 1998, s. 272) 

 

 „S charakteristikami učitelského povolání je spjata role učitele ve 

společnosti, jeho sociální status a prestiž. V současnosti je učitelské povolání 

ovlivňováno různými faktory, zvl. zvyšující se spoluprací mezi formálními a 

neformálními vzdělávacími institucemi, otevíráním školy společnosti, zvyšujícím se 

důrazem na celoživotní vzdělávání aj., a proto učitelé musejí hledat nový základ své 

autority ve škole i ve společnosti.“ (Průcha, Walterová a kol., 1998, s. 272) 

 

Podle Průchy (1998) je prestiž učitelů „hodnota přisuzovaná veřejností této 

skupině pracovníků. Je to charakteristika, měřená speciálními škálami, reflektující 

statusovou pozici dané skupiny mezi jinými profesními skupinami.“ (Průcha, 

Walterová a kol., 1998, s. 178) 

Prestiž učitelů jakožto profesní skupiny (skupinová prestiž) je možno 

charakterizovat jako hodnotu, která je učitelům prokazována veřejností. V české 

škále prestiže povolání je tradičně prestiž učitelů hodnocena vysoko a zároveň v 

žebříčcích hodnocení povolání podle složitosti jsou učitelé uváděni v kategoriích s 

nejvyšší prestiží. Ovšem učitelé sami paradoxně často hodnotí své povolání jako 

málo prestižní (Průcha, 2013, s. 187). 

Oproti tomu prestiž, která se vztahuje ke konkrétnímu učiteli (individuální 

prestiž) se může odlišovat od prestiže skupinové. Na jejím utváření se nejvíce 

podílejí individuální charakteristiky konkrétního učitele, jeho chování k žákům a 

rodičům, jeho způsob života aj. (Průcha, 2002, s. 31) 
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„Soulad očekávání veřejnosti a naplňování těchto podmínek konkrétními 

učiteli ovlivňuje status učitelského povolání v očích občanů, a tak i podmínky, které 

společnost učitelům pro výkon jejich profese vytváří. V ČR je prestiž učitelského 

povolání poměrně vysoká: občané řadí učitele do 1. poloviny žebříčku prestiže 

povolání (nejvýše vysokoškolské profesory, dále pak učitele základních a středních 

škol).“ (Průcha, Walterová a kol., 1998, s. 238) 

Úcta, které se učitelé od společnosti těší, se společně s autoritou učitele 

spolupodílejí na vytváření sociálního statusu daného učitele. Největší význam 

ovšem nemá to, jaký status učiteli společnost přisuzuje, nýbrž to, zda učitel jedná 

v souladu s tímto statusem. Pokud se status přisuzovaný učiteli a jeho chování 

navzájem podporují, považují žáci tento status za daný a nezbývá tak prostor pro 

případné zpochybňování učitelovo autority ( Kyriacou, 2004, s. 99). V tom případě 

je možno sociální status učitele podpořit budováním odpovídající autority.  

 

Status učitelského povolání vysvětluje Průcha (1998) jako prestiž, která se 

skládá z mnoha faktorů. Především sem řadíme:  

1.  vysokoškolské vzdělání 

2.  odpovídající platové ohodnocení učitelů a dostačující materiální zázemí pro 

výkon učitelského povolání 

3.  reprezentativní chování a vystupování, které odpovídá učitelské profesi 

(Průcha, Walterová a kol., 1998, s. 238) 

 

„Projevy nezdvořilosti nebo neúcty musejí být včas registrovány a řešeny, 

protože to přispívá k utváření představy žáků o normách chování, které chcete 

upevnit. Když to nebudete dělat, citelně to sníží vaši autoritu, omezí možnost chovat 

se tak, jak to odpovídá vašemu chování učitele a uplatňovat právo podle své potřeby 

řídit třídu.“ (Kyriacou, 2004, s. 105) 
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Sociální status učitele je také možno posílit kompetentním vyučováním, 

spravedlivým a účelným řešením v případě nežádoucího chování žáků a vhodným 

způsobem řízení třídy (Kyriacou, 2004, s. 101).  

 

„Společenský status učitelského povolání v jednotlivých zemích je závislý na 

tradici a významu, který je přisuzován vzdělání ve společnosti. V ČR je celkem 180 

tisíc učitelů, z toho nejvíce na základních školách (69 tisíc).“ (Průcha, Walterová a 

kol., 1998. s. 271) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

2 Výzkumy prestiže povolání 

 

 V této kapitole se zaměřím na historii výzkumů prestiže povolání, na jejich 

cíle a také na vybrané současné výzkumy. Výzkumy prestiže mají poměrně velký 

význam a to nejen v oblasti sociální struktury, ale také na příklad z hlediska 

ekonomického. Zároveň ale nemusejí být nutně odrazem objektivní situace, neboť 

jsou založeny na veřejném mínění, které je spíše subjektivní.  

 

2.1 Historie výzkumů prestiže povolání 

 

 Ve 20. letech minulého století se uskutečnily první výzkumy prestiže 

povolání v USA. V Československu byl první výzkum podobného typu proveden 

v předválečném období. Studie pro americkou nezávislou výzkumnou organizaci 

National Opinion Reserch Center (NORC), která proběhla v roce 1947, stanovila 

obsah a metody pro většinu výzkumů v této oblasti. Mezinárodní škála prestiže 

povolání byla sestavena na základě výzkumu, který proběhl v 50. a 60. letech 

minulého století. Česká škála prestiže povolání vznikla v roce 1992 na základě 

výzkumu „Utváření trhu práce“ (Andrýsová, 2004, s. 3).  
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Tab. 1: Výzkumy prestiže povolání v ČSFR v letech 1956 - 1990  

Rok Autoři Charakteristika 
šetření 

Velikost Opora 
výběru 

Typ 
výběru 

Omezení 

1966 Brenner, 
Hrouda 

Speciální výzkum, 
30 profesí, prestiž 
a ideální příjem 

1400 Rodinné účty Náhodný Ne 

1967 Machonin a 
kol. 

Speciální výzkum, 
50 profesí, malé 
šetření výzkumu, 
prestiž 

1430 Mikrocenzus 
1966 

Náhodný Plně socializ. 

Muži 

1982 Matějovský 
a kol. 

Výzkum 
diferenciačních 
procesů, 20 
profesí, ideální a 
skutečné příjmy 

1500 Ne Kvótní 18-60 let 

Ekon. aktivní 

1984 Linhart a 
kol. 

Postojový 
dotazník, 20 
profesí, ideální a 
skutečné příjmy 

3400 Mikrocenzus 
1981 

Náhodný Ne 

1990 Filáček Speciální výzkum, 
50 profesí, prestiž, 
příjmy 

1400 Ne Kvótní 18-60 let 

Ekon. aktivní 

Zdroj: Tuček, Machonin, 1993, s. 368 

 

 

2.2 Cíle výzkumů prestiže povolání 

 

Mezi nejčastěji sledované ukazatele výzkumů prestiže učitelského povolání patří 

následující cíle:   

1. Deskriptivní – jedná se o sestavení žebříčku prestiže určitých povolání 

v daném okamžiku 

2.  Komparační v čase – porovnání vývoje žebříčků prestiže povolání ve 

zvoleném časovém úseku 
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3. Komparační v mezinárodním měřítku – porovnání hierarchie prestiže 

povolání ve vybraných státech 

4. Determinační a vztahové – vztah mezi prestiží povolání a dalšími 

charakteristikami profese 

5. Strukturální – Stanovení hodnotových kritérií, které vytvářejí škálu prestiže 

povolání (Tuček, Machonin, 1993, s. 368) 

Mezi výzkumné metody, které slouží k naplňování těchto cílů, patří na příklad škály 

prestiže povolání, kdy je respondentům předložen výběr povolání a jejich úkolem je 

subjektivně hodnotit tato povolání z hlediska prestiže (viz kapitola 2.3). 

 

2.3 Současný výzkum prestiže povolání 

 

 Informace získané prostřednictvím škály prestiže ukazují, že povolání 

učitele je českou společností tradičně hodnoceno jako velmi prestižní. Také další 

sociologické výzkumy toto tvrzení podporují. Nejpravděpodobnějším důvodem je 

nejspíš to, že odborníci i laická veřejnost vnímají učitelské povolání jako 

vyznačující se vysokou složitostí práce a zároveň náročností na vysokou kvalifikaci 

(Průcha, 2002, s. 30).  

Ve škále prestiže povolání z roku 1993 se učitel základní školy umístil na 7. 

místě z celkového počtu 39 nabízených profesí. Docent/profesor na vysoké škole se 

umístil na 3. místě. Učitelské povolání bývá ohodnoceno jako povolání složité a 

náročné. Přesto sami učitelé často pochybují o vysoké prestiži svého povolání 

(Průcha, Walterová a kol., 1998, s. 187).  

 Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd 

České republiky provedl průzkum prestiže vybraných povolání u občanů České 

republiky v letech 2004, 2007, 2011 a 2013. Poslední výzkum proběhl v červnu 

roku 2013. Jeho autorem je Milan Tuček. Reprezentativním vzorkem respondentů 
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byli občané ČR starší 15 let. Celkem bylo dotazováno 1023 respondentů. Jako 

metoda sběru dat byly použity osobní rozhovory tazatele s respondenty, metodou 

výzkumu byl standardizovaný dotazník. Respondenti byli instruováni takto: „Na 

seznamu jsou uvedena některá povolání. Vyberte povolání, jehož si vážíte nejvíce, a 

dejte mu 99 bodů. Pak vyberte takové, jehož si vážíte nejméně, a obodujte je číslem 

01. Poté postupujte odshora dolů a všem zbývajícím přiřaďte body od 02 do 98 

podle osobního uvážení.“ (Tuček, 2013, s. 1) [cit. 4. 3. 2014]   

Všem respondentům byl předložen seznam šestadvaceti profesí. Hodnocení 

prestiže těchto profesí je shrnuto v následující tabulce.  
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Tab. 2: Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení) v letech 2004-2013 

Profese 11/2004  6/2007  6/2011  6/2013  

 průměr pořadí průměr pořadí průměr pořadí průměr pořadí 

Lékař 89,5 1. 89,8 1. 89,1 1. 91,5 1. 

Vědec 80,7 2. 81,8 2. 75,4 2. 76,3 2. 

Zdravotní sestra - - - - 73,9 3. 74,8 3. 

Učitel na vysoké škole 78,5 3. 78,2 3. 72,4 4. 74,6 4. 

Učitel na základní škole 71,3 4. 70,7 4. 70,3 5. 71,1 5. 

Soudce 64,8 6. 65,0 7. 61,0 7. 66,3 6. 

Soukromý zemědělec 59,1 10. 59,0 8. 60,3 9. 63,9 7. 

Projektant 64,1 7. 65,5 6. 61,7 6. 62,6 8. 

Programátor 66,3 5. 65,7 5. 60,8 8. 59,7 9. 

Policista 47,6 20. 52,1 13. 53,9 11. 55,7 10. 

Truhlář 50,8 16. 51,4 13. 53,2 12. 55,6 11. 

Majitel malého obchodu 51,2 15. 50,1 16. 51,4 15. 54,8 12. 

Starosta 60,1 8. 57,4 9. 52,6 14. 53,1 13. 

Účetní 53,5 14. 51,3 15. 54,1 10. 52,3 14. 

Manažer 59,4 9. 55,4 11. 53,0 13. 50,2 15. 

Voják z povolání 44,8 22. 46,4 21. 48,3 17. 49,7 16. 

Stavební dělník - - - - 48,1 18. 49,3 17. 

Profesionální sportovec 56,1 11. 55,6 10. 51,2 16. 47,6 18. 

Opravář elektrospotřebičů 50,2 17. 49,7 18. - - - - 

Soustružník 47,7 19. 49,0 19. - - - - 

Bankovní úředník 50,2 18. 48,7 20. 46,9 19. 45,7 19. 

Prodavač 42,8 24. 41,5 23. 43,6 21. 44,7 20. 

Novinář 54,4 12. 53,0 12. 46,5 20. 43,8 21. 

Sekretářka 43,7 23. 40,5 24. 41,4 23. 40,0 22. 

Kněz 46,1 21. 43,2 22. 42,8 22. 38,0 23. 

Ministr 53,8 13. 50,0 17. 38,0 24. 37,9 24. 

Uklízečka 29,4 26. 29,0 26. 34,0 25. 34,2 25. 

Poslanec 39,9 25. 36,4 25. 27,0 26. 25,1 26. 

Zdroj: Tuček, 2013, s. 2 
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 Z uvedené tabulky vyplývá, že povolání lékaře je dlouhodobě hodnoceno 

jako nejprestižnější a to s převážně více než desetibodovým odstupem. V roce 2013 

dokonce polovina respondentů ohodnotila povolání lékaře maximálním počtem 

bodů. Pro porovnání např. vědcům, kteří zaujímají v žebříčku prestiže tradičně 

druhé místo, by udělila maximální počet bodů desetina dotazovaných. Každé 

z uvedených profesí bylo alespoň jednou uděleno 99 bodů (maximální počet). Více 

než 3% respondentů (30 dotazovaných) ohodnotila nejvyšším počtem bodů jen 

soukromého zemědělce (3,2 %), zdravotní sestru a soudce (3,6 %), učitele na 

základní škole (4,8 %) a vysokoškolského učitele (5,9 %). Naopak nejnižším 

počtem bodů byly alespoň jednou ohodnoceny všechny profese (kromě majitele 

malého obchodu). Nejčastěji minimální hodnocení obdržel poslanec (29,4 % 

respondentů), uklízečka (18,5 %), kněz (12,6 %), ministr (7,5 %), profesionální 

sportovec (7,0 %), novinář (4,7 %), stavební dělník (3,7 %) a voják z povolání (3,1 

%).  

V porovnání s výsledky výzkumu z roku 2011 se o jednu třetinu zvýšil počet 

respondentů, kteří ohodnotili minimálním počtem bodů povolání poslance a výrazně 

stoupl počet profesí s minimálním (alespoň tříprocentním) hodnocením. O nejvyšší 

navýšení průměrné prestiže došlo u soudce (o pět bodů) a u soukromého zemědělce 

(o 4 body). Postupně se zvyšuje prestiž policisty, naopak klesá prestiž 

profesionálního sportovce. K výraznému propadu došlo u povolání novináře (od 

roku 2004 o deset bodů), kněze (o osm bodů) a především poslance a ministra (o 15 

bodů). Povolání poslance se přesunulo na poslední místo v žebříčku. Do roku 2011 

zaujímalo poslední místo povolání uklízečky. Ministr se propadl o sedm míst na 

třetí místo od konce žebříčku. Je tedy zřejmé, že největší propad nastal u povolání, 

která jsou nějakým způsobem spjata s politikou. Tyto změny mapují stav současné 

politické scény. Celkově je žebříček profesí jen málo proměnlivý. Protože prestiž 

profese představuje určitý průsečík mezi sociální a hodnotovou strukturou 

společnosti, znamená to, že naše společnost (až na politickou scénu) je v tomto 

smyslu stabilizována (Tuček, 2013, s. 3). 
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Hodnocení míry prestiže je také výrazně ovlivněno vzděláním respondentů. 

Ti, kteří dosahují nejnižší úrovně vzdělání, významně výše hodnotí prestiž vysoce 

kvalifikovaných profesí a nejníže hodnotí prestiž nejméně kvalifikovaných profesí 

(Tuček, 2013, s. 4). Hodnocení prestiže povolání podle vzdělání respondentů je 

shrnuto v následující tabulce. 

 

Tab. 3: Prestiž vybraných povolání (průměrné bodové hodnocení) v závislosti 

na dosaženém vzdělání respondentů 

 Učitel VŚ Vědec Novinář Manažer Ministr Poslanec Uklízečka 

Vyučení 73 74 41 46 33 21 37 

Maturita 76 76 44 50 36 25 33 

Vysoká 

škola 

80 80 46 58 45 30 31 

Tuček, 2013, s. 4 
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3 Učitel 

 

 Pojem učitel není v pracích z oblasti pedagogiky jednotně definován. Podle 

Průchy (1988) je učitel „jedním ze základních činitelů vzdělávacího procesu, 

profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, 

řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu.“ (Průcha, Walterová a kol., 1998, s. 

271) 

 V tradičním pojetí měl učitel především předávat žákům vědomosti 

prostřednictvím vyučování. V současné době se sféra působení učitele rozšiřuje. 

Kromě poskytnutí vzdělávání učitel působí jako důležitý element v integraci se 

žáky a prostředím, spoluvytváří edukační prostředí, organizuje a koordinuje práci 

žáků, monitoruje a hodnotí proces učení. Významná je i jeho sociální role 

v interakci se žáky, spolupracovníky, rodiči a komunitou školy (Průcha, Walterová 

a kol. 1998, s. 271). 

 Učitele je ta osoba, „jejichž profesní aktivita zahrnuje předávání poznatků, 

postojů a dovedností, které jsou specifikovány ve formálních kurikulárních 

programech pro žáky a studenty zapsané do vzdělávacích institucí.“ (Průcha, 2002, 

s. 21) 

 Mezi učitele řadíme pouze pracovníky, kteří provádějí přímou pedagogickou 

činnost. Ředitelé škol, kteří nevyučují, se mezi učitele neřadí (Průcha, 2002, s. 21).  

 V pracích z oblasti pedagogiky se můžeme setkat se zahraničním termínem 

„teacher-expert“. Českým ekvivalentem tohoto termínu je zkušený profesionál. 

Označuje se jím učitel, jehož pedagogická praxe je pět let a více (Průcha, 2002, s. 

27).  
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3.1 Učitelství jako profese 

 

Učitelství je plnohodnotnou profesí, která splňuje kritéria charakteristická 

pro ryzí profese: 

1. Expertní teoretické a praktické znalosti, které jsou nutné při řešení 

důležitých společenských otázek 

2. Zájem o větší prospěch společnosti 

3. Samostatnost a nezávislost v rozhodnutích, která profesi ovlivňují 

4. Existence etického kodexu, který je závazný pro příslušníky profese 

5. Profesní kultura, jejíž principy se projevují ve fungování profesní organizace 

(Vašutová, 2004, s. 18) 

 

 Učitelská profese má svoje specifické znaky: 

1. Učitel poskytuje společnosti unikátní výchovnou a vzdělávací službu, jejímž 

základem je příprava mladé generace pro budoucí povolání a působení ve 

společnosti  

2. Učitel má mnohonásobnou klientelu, do které patří žáci, jejich rodiče 

případní zákonní zástupci a stát. Během profesního života učitele se jeho 

klientela proměňuje a vyvíjí a její požadavky se mohou měnit 

3. Společenský status žáků, které učitel vyučuje je nižší než jeho vlastní 

společenský status, neboť se jedná o nižší věkové kategorie, které se u nás 

tradičně těší nižšímu sociálnímu statusu. To se odráží i do společenské 

prestiže učitelů 

4. Učitel musí disponovat specifickými vlastnostmi a schopnostmi, které jsou 

nutné pro výkon jeho povolání. Řadíme sem např. sebeovládání, rychlé 
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rozhodování, zodpovědnost, psychickou odolnost, profesní sebevědomí, 

sebereflexi 

5.  Učitelská profese se vyznačuje vysokou mírou feminizace. To ovlivňuje 

pojetí výuky, klima třídy a školy a vnímání učitelů veřejností. 

6. Učitelé mají status státních zaměstnanců a učitelství je považováno za státní 

službu 

7.  Pro výkon učitelského povolání jsou zásadní pracovní podmínky, jejichž 

garantem je stát. Ty jsou ovšem často na takové úrovni, že není možné plnit 

nároky, které na učitele klade společnost  

8. Dynamika učitelské profese kopíruje stav školství, které zároveň tvoří 

systémový rámec této profese. Školství prokazuje setrvačnost ve fungování, 

což se promítá i do stavu učitelské profese (Vašutová, 2004, s. 42) 

 

Za profesi označujeme takové povolání, které je spojeno s určitou 

kvalifikací nebo odbornými znalostmi, které jsou nutné pro výkon tohoto povolání. 

K učitelské profesi se váže tzv. stavovství, což je sociální charakteristika určená 

specifické skupině lidí, která má ve společnosti určité postavení, sdílí určité tradice, 

způsob života, konvence a rituály a má určitou uznávanou prestiž (Průcha, 2002, s. 

20). 
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3.2 Nároky kladené na učitele 

 

Pokud se zabýváme učitelskou profesí, je nutné vymezit nároky, které na 

příslušníky této profese klade společnost. Pokud nejsou učitelé schopni plnit 

požadavky ze strany společnosti (rodiče, žáci, stát), může docházet ke konfliktům a 

následnému snížení jejich společenské prestiže v očích veřejnosti. 

Učitel by měl splňovat určité osobnostní předpoklady. Nejvýznamnější jsou 

tyto: 

1. Psychická odolnost, účinné a efektivní řešení problémových situací 

2. Schopnost alternativního řešení situací (adaptabilita) a psychická flexibilita 

(adjustabilita) 

3. Schopnost učit se novým věcem a poznatkům 

4. Komunikativnost a sociální empatie (Dytrtová, 2009, s. 15) 

 

Dále sem patří také požadavky na mluvený projev učitele, kterými jsou 

užívání spisovné mluvy, výrazný a plynulý mluvený projev, jasné, srozumitelné a 

logické formulování myšlenek, schopnost přizpůsobit své vyjadřování věku a 

dosavadním znalostem žáků (Dytrtová, 2009, s. 79). 

 

Tyto předpoklady uplatní učitel nejen při vyučování, kdy musí „neustále 

reagovat na měnící se okolnosti a podmínky, z nichž mnohé se dají jen těžko 

předpokládat.“ (Kyriacou, 2004, s. 18) 
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Charakteristické jsou požadavky na začínající učitele. Takový učitel by 

podle Dytrtové měl: 

1. Být dobře připraven k odpovědnosti za plánování a organizaci výuky a 

celkové dění ve škole 

2. Mít dostačující profesní znalosti a dovednosti a umět je využít v praxi 

3. Být schopen vést, kontrolovat a vyhodnotit proces učení 

4. Podílet se na vytvoření příjemné pracovní atmosféry a efektivně 

komunikovat s partnery školy 

5. Nadále se profesionálně rozvíjet, mít reprezentativní vystupování a chování 

odpovídající statusu učitele 

6. Využívat autoevaluaci a evaluaci např. prostřednictvím kolegů  

(Dytrtová, 2009, str. 14) 

 

Učitelské profese se vyznačuje poměrně vysokou psychickou zátěží. S tou se 

učitelé vyrovnávají takto: 

1.  Užívání farmakologických prostředků (především léky na uklidnění) - 80 % 

učitelů 

2.  Konzumace alkoholu jako jednorázového prostředku ke zvládnutí stresu – 

19 % učitelů. 70 % učitelů považuje požívání alkoholu kvůli vysoké 

psychické zátěži za vhodné. 

3. Tabakismus – 43 % učitelů 

4. Odborná lékařská a psychologická pomoc – 10 % učitelů 

5. Sportovní, zájmová a rekreační činnost 

6. Úprava životního stylu, režimu spánku a odpočinku (Průcha, 2002, s. 73) 
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 Je s podivem, že sice existují projekty, které mají za cíl zlepšit psychické a 

fyzické zdraví žáků (Zdravá škola, Ovoce do škol aj.), ale o zdraví učitelů prakticky 

žádné projekty nepečují. Proto je více než vhodné, poskytnout učitelům alespoň 

možnost upevňovat si psychohygienické návyky formou seminářů a kurzů (Průcha, 

2002, s. 73). 

 

3.3 Pedagogické dovednosti učitele 

 

Kyriacou (2004) definuje základní pedagogické dovednosti jako účelné, 

cílevědomé činnosti, zaměřené na řešení problémů, které vedou k podpoře žákova 

učení. (Kyriacou, 2004, s. 20). 

 

Mezi základní pedagogické dovednosti patří: 

1. Plánování a příprava vyučování: vhodně zvolené výukové metody a cílové 

dovednosti (očekávané výstupy), které mají žáci na konci hodiny umět 

2. Samotné vyučování: vedení vyučovací jednotky takovým způsobem, aby se 

žáci mohli úspěšně zapojit do učební činnosti. Odpovídající kvalita 

vyučování 

3. Schopnost vytvořit příjemné pracovní a sociální klima třídy, motivování 

žáků k aktivní účasti na vyučování a budování pozitivního postoje k výuce 

4. Udržování pořádku a kázně, vhodné řešení všech projevů nežádoucího 

chování žáků 

5. Hodnocení výsledků žáků formou formativní (vedoucí k motivaci k dalšímu 

vzdělávání) a formou sumativní (vedení záznamů a formulace zpráv o 

dosažených výsledcích) 
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6. Hodnocení vlastní pedagogické práce a snaha ji neustále zlepšovat 

(Kyriacou, 2004, s. 23) 

 

Mezi tyto základní pedagogické dovednosti patří „vědomosti o daném 

oboru, žácích, kurikula, vyučovacích metod, vědomosti o vlastních pedagogických 

dovednostech.“ (Kyriacou, 2004, s. 20). 

 

3.4 Náplň práce učitelů 

 

Podle Průchy (2002) je faktická náplň práce českých učitelů tvořena z 1/3 

v celkovém objemu času za týden přímou pedagogickou činností (vyučováním), 

z 1/3 činností, která souvisí s vyučováním (příprava na vyučování, oprava prací…) 

a z 1/3 dalšími činnostmi (spolupráce s rodiči, organizace akcí školy…). Je tedy 

zřejmé, že objem pracovního času učitelů není zdaleka tvořen pouze počtem hodin 

vyučovacího úvazku. Přímá pedagogická činnost tvoří pouze minoritní část celkové 

práce. Je námětem k diskuzi, zda je tento stav optimální, neboť hlavním posláním 

učitelovy práce by mělo být především vyučování (Průcha, 2002, s. 40). 
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Tab. 4: Struktura pracovního času učitelů 2. stupně ZŠ 

Kategorie činností Podíl času  

(v % z týdenního objemu 
pracovního času T = 44,7 hod.) 

vyučování 36,8 

další služba ve škole, pohotovost, dozor 11,8 

doučování, nápravná cvičení 0,6 

zájmové kroužky 1,4 

příprava na vyučování, oprava žákovských prací, zhotovování 
a udržování pomůcek 

33,5 

participace na správě a samosprávě školy, porady a 
konzultace s vedením školy, s jinými učiteli, poradci, lékaři 
aj. 

2,0 

spolupráce s rodiči 1,9 

veřejná činnost učitele (osvětová aj.) 0,6 

studium, sebevzdělávání 7,3 

učitelská agenda, administrativa aj.  3,7 

Zdroj: Průcha, 2002, str. 41 
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4 Elementy ovlivňující prestiž učitelské profese 

 V této kapitole se budu zabývat jednotlivými charakteristikami, které jsou 

součástí učitelské profese a zároveň mají významný vliv na její vnímání v oblasti 

prestiže a to jak ze strany společnosti, tak ze strany učitelů samotných. 

 

4.1  Pracovní spokojenost učitelů 

 

 Pracovní spokojenost definuje Průcha (2002) jako „takový psychický stav 

jednotlivce, pro který je charakteristický pocit radosti, štěstí, sebedůvěry a 

optimismu ve vztahu k subjektům a podmínkám daného pracovního prostředí a 

k svým vlastním pracovním výsledkům.“ (Průcha, 2002, s. 75) 

  Učitelky vykazují na rozdíl od učitelů vyšší míru pracovní 

spokojenosti. Relativně nejvyšší spokojenost převládá mezi učiteli vysokých škol. 

Na základních školách jsou častěji spokojeni učitelé na 1. stupni (Průcha, 2002, s. 

77). 

Z hlediska pracovní spokojenosti jsou pro učitele nejdůležitější tyto 

charakteristiky: 

1. Dobré vztahy v pedagogickém sboru – pro 37 % učitelů 

2. Tvůrčí charakter práce – pro 37 % učitelů 

3. Možnost formovat žáky a předávat jim zkušenosti – pro 36 % učitelů 

4. Možnost práce s dětmi a mládeží – pro 35 % učitelů 

5. Pocit dobře vykonané práce, dobrých výsledků – pro 32 % učitelů 

 (Průcha, 2002, s. 77) 
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Naopak negativně učitelé hodnotí tyto charakteristiky: 

1. Neodpovídající platy a nedocenění učitelské práce společností – 58 % 

učitelů 

2. Nekázeň a snížená morálka žáků – 35 % učitelů 

3. Nedostatečná spolupráce rodičů se školou – 28 % 

4. Psychická zátěž a nedostatek času – 22 % 

5. Nedostatečné materiální vybavení školy – 18 % (Průcha, 2002, s. 77) 

 

 Nejčastějším zdrojem nespokojenosti učitelů jsou „nedostatečné 

společenské uznání, nevyhovující materiální vybavení, nespokojenost v pracovních 

vztazích, nevyhovující organizace a řízení od konkrétní školy až po vrcholovou 

celostátní úroveň.“ (Vašutová, 2004, s. 48) 

 

4.2 Problémy učitelské profese 

 

Většina profesí je utvářena vnějšími a vnitřními faktory. Pokud mezi nimi 

vznikají rozpory, přináší takový stav konflikty a problémy. Učitelská profese není 

v tomto výjimkou. Veřejnost i učitelé často nabývají mylného dojmu, že ve škole se 

nachází mnohem více problémů než v jiných profesích a že problémy ve škole 

vytvářejí právě učitelé (Vašutová 2004, s. 42).  
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Problémy učitelské profese se dají shrnout do pěti oblastí, kterými jsou: 

1. Problémy materiální – nedostatečné platové ohodnocení, zatěžující vysoké 

ceny 

2. Problémy osobní – zdravotní potíže, špatné vztahy v rodině, únava, 

nedostatek volného času 

3. Problémy vztahové – pracovní vztahy, vztahy se žáky a rodiči, narušené 

mezilidské vztahy vůbec 

4. Problémy pedagogické – špatné podmínky pro výkon profese (časté změny 

v obsahu vyučování, vysoký počet žáků ve třídách, nezájem žáků, 

nekoncepčnost) 

5. Další specifické problémy – občanské, politické, sociální a kulturní 

 (Vašutová, 2004, s. 43) 

 

Ve skutečnosti je problém v tom, že, „škola a učitelé jsou permanentně 

monitorováni, posuzováni a podrobováni kritice, ať již žáky, rodiči, veřejností i 

odpovědnými kontrolními subjekty a některé odhalené problémy jsou bezprostředně 

medializovány.“ (Vašutová, 2004, s. 42) 

 

4.2.1 Vlivy, které narušují výuku 

 

Velkým problémem je také pracovní zátěž učitelů a existence rušivých 

vlivů, které často narušují průběh vyučování. Subjektivní prožívání toho, co při 

učitelské práci působí rušivě, nepříjemně a může obtěžovat nad únosnou mez, se 

může stát zdrojem stresu. Pro určení zdrojů stresu učitelů byl proveden průzkum, 

kdy ze seznamu 40 zátěžových situací respondenti měli vyjádřit na dvou škálách 

četnost výskytu dané situace a intenzitu pociťované zátěže. Výzkumu se zúčastnilo 
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celkem 520 učitelů. Výzkum potvrdil, že vlivy zátěže jsou pociťovány odlišně 

učiteli daných druhů škol. Vyšší hodnoty zátěže byly zjištěny u učitelů základních 

škol než u učitelů středních škol. 10 nejvíce obtěžujících vlivů je uvedeno 

v následující tabulce (Průcha, 2002, s. 68). 

 

Tab. 5: Vlivy nejvíce obtěžující učitele základních škol (ZŠ) a středních škol (SŠ) 

Faktor ZŠ SŠ

nízké společenské hodnocení (prestiž) 1 1 

neodpovídající plat 2 4 

nutnost podřizovat se administrativním rozhodnutím, která neberou 

v úvahu názor učitelů 

3 2 

nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 4 10 

učení ve třídách s velmi rozdílnou úrovní žáků 5 - 

nedostatečná spolupráce ze strany rodičů 6 - 

špatné postoje žáků k práci 7 3 

nedostatek pomůcek a potřeb ro vyučování 8 6 

špatné chování žáků 9 9 

velký počet žáků ve třídách 10 - 

Zdroj: Průcha, 2002, s. 68 

 Abychom maximálně snížily riziko vzniku a rozvoje rušivých vlivů, které 

pramení z nevhodného chování žáků, je nutné zajistit a udržet ve třídě dobrou 

kázeň. K tomu je potřeba, aby žáci přijali postavení učitele a uznali, že je oprávněn 

řídit jejich chování a průběh jejich učení. Učitel by měl na základě svého postavení 
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(autority) ovládat, řídit a usměrňovat dění ve třídě, nikoliv aby své autority využíval 

jako nástroje mocenského vztahu se žáky (Kyriacou, 2012, s. 99).  

 Autorita je definována jako legitimní moc, která je uplatňována se 

souhlasem těch, kteří jsou ovládáni. Rozlišujeme autoritu tradiční (formální), která 

je založena na principu postavení nositele autority v hierarchii nebo na jeho 

příslušnosti k určité sociální skupině. Tento typ autority nesouvisí s kvalitami 

osoby, které je přisuzována. Dalším typem je autorita neformální, která je založena 

na principu uznání převahy a pozitivním hodnocení jejího nositele (Průcha, 

Wlaterová a kol., 2008, s. 23). 

 

4.2.2 Stres 

 

Důsledkem existujících problémů učitelů je všudypřítomný stres, který nejen 

že narušuje výkon učitelského povolání, ale přesouvá se i do osobního života 

učitelů. Určitá míra stresu je ale podstatou práce učitelů. Především se jedná o 

výchovné, vzdělávací a vztahové problémy, které jsou přirozené pro edukační 

realitu. Příčiny lze jen obtížně minimalizovat. Problémy pramení z feminizace 

profese, stavu dnešní společnosti, nátlaku společnosti na učitele, nedostatečné 

úrovně vzdělávací politiky. Učitelé sami mohou tyto zdroje problémů jen těžko 

ovlivnit (Vašutová, 2004, s. 43). Velkým problémem je i celková změna chování 

žáků vůči učitelům. V souvislosti s krizí morální orientace společnosti dochází 

k rozvolnění vztahů žáků k učitelům. Patří sem např. přibývající nepozornost, 

nekázeň, vulgární vyjadřování, neurvalé a drzé chování žáků. Míra násilí a 

agresivity na našich školách stoupá a stává se bezpečnostním rizikem nejen pro 

učitele, ale i pro žáky samotné (Průcha, 2002, s. 70). 
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4.2.3 Konfliktnost role učitelů, nejistota učitelů 

 

Na vysoké pracovní zátěži učitelů se projevuje ještě další faktor a tím je 

konfliktnost role a nejistota role učitelů. Konfliktnost role je způsobena 

protikladnými požadavky, které jsou na učitele kladeny. Těmi jsou: 

1. Na jedné straně by učitel měl být přítelem, rádcem žáků a to i v relativně 

intimních záležitostech, získávat si jejich důvěru, pozitivně ovlivňovat vztah 

žáků k učení a ke škole atd. 

2. Na druhé straně se od učitele vyžaduje, aby zajišťoval kázeň žáků i za cenu 

rázného a tvrdého přístupu, aby trestal, vyšetřoval přestupky atd.  

(Průcha, 2002, s. 70). 

 

„Konfliktnost role vede k pracovní nespokojenosti, k pocitům napětí, úzkosti, 

marnosti a má i své fyziologické projevy (zvýšení krevního tlaku aj.).“ (Průcha, 

2002, s. 70) 

„ Nejistota role (též nejasnost role, mnohoznačnost role) je určena mírou přesnosti, 

s jakou je definován předmět práce, resp. mírou toho, co se od pracovníka očekává 

(…) v důsledku toho pracovník nevyužívá plně svých schopností, znalostí a 

dovedností.“ (Průcha, 2002, s. 70) 

Výzkumy, jejichž cílem bylo určit, zda a jak spolu mohou souviset úroveň pracovní 

zátěže, prožívané role nejistoty a konfliktní role a zdraví učitelů, nejenže potvrdily 

existenci role nejistoty a konfliktní role v učitelské profesi, ale dokonce profese 

učitele vykazuje nejvyšší úroveň role nejistoty ze všech nabízených profesí (Průcha, 

2002, s. 71).  
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4.2.4. Profesní deformace učitelstva 

 

 Je přirozené, že pokud se člověk věnuje určité profesi po mnoho let, časem 

se s touto profesí ztotožní a nachází v ní svoji identitu. To se může projevit např. 

profesní deformací. Typické příznaky profesní deformace se vyskytují u mnoha 

profesí, ovšem u učitelů bývají vnímány výrazněji. Svou profesní roli učitelé často 

přenášejí i do osobního života, kde také dochází k projevům těchto deformací. 

Okolí pak může snadno identifikovat osobu učitele, neboť má sklony k napomínání, 

kontrolování, poučování a trestání. To se projevuje jak ve vlastní rodině, tak 

v dalších institucích a prostředích (v obchodě, v dopravě, na dovolené atd.). 

Deformace se u učitelů projevují i v pozitivním slova smyslu např. zvídavostí, 

schopností organizovat, zájmem o druhé, smyslem pro pořádek a řád (Vašutová, 

2004, s. 47). 

Profesní deformace mají značný vliv na to, jak učitele hodnotí jejich okolí i 

na to, jak hodnotí učitelé sami sebe. Jako příklad uvádím porovnání charakteristik 

učitelů mezi partnery (manželi) učitelek a mezi tím, jak vnímají učitelky samy sebe: 

 Podle svých manželů (partnerů) jsou učitelky hodnoceny takto: v porovnání 

s ostatními představitelkami vysokoškolských profesí věnují větší péči 

svému zevnějšku; jejich neverbální chování je velmi výrazné; v řeči se 

projevuje mnohomluvnost a obsahová nadbytečnost; rukopis je úhledný a 

čitelný, k dospělým se chovají zdvořile a kultivovaně; k dětem mají 

pozitivní vztah, v chování k vlastním dětem se objevují negativní příznaky.  

 Podle vlastního sebehodnocení se učitelky posuzují takto: jsou si vědomy 

mnohdy přehnané gestikulace a mimiky; své řečové chování neposuzují tak 

negativně jako jejich partneři; jsou nejisté v pohybových úkonech; považují 

se za dominantní osobnosti, kdežto jejich partneři je pokládají spíše za 

submisivní; hluboce prožívají psychologicky významné události (Průcha, 

2002, s. 74). 
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Další závažnou deformací, která ohrožuje především učitelky, může být 

komplikovaný vztah k vlastním dětem. Na základě těchto zjištění se učitelům 

doporučuje dostatečně se věnovat péči o své psychické zdraví (Průcha, 2002, s. 

75).  

 

4.3 Feminizace učitelské profese 

  

Ženy výrazně převažují mezi uchazeči o učitelské studium. Žen se mezi 

studenty učitelství dlouhodobě pohybuje kolem 70 % i výše (Průcha, 2002, s. 24). 

To dokládá následující tabulka: 

 

Tab. 6: Feminizace českého učitelstva 

 Podíl žen (v %) v učitelské 

profesi 

Česká republika 

Podíl žen (v %) v učitelské 

profesi 

Průměr zemí OECD 

předškolní výchova 99,8 94,6 

primární vzdělávání 84,5 77,0 

nižší sekundární vzdělávání 81,0 62,7 

vyšší sekundární vzdělávání 56,3 48,9 

všechny úrovně vzdělávání 72,1 63,8 

Zdroj: Průcha, 2002, s. 27 
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Čím vyšší je úroveň školství, tím vyšší je počet mužů ve školách. To platí 

nejen v České republice, ale ve všech zemích OECD. V terciárním vzdělávání 

(ISCED 5A, tj. magisterské studium) mají muži větší podíl než ženy. Nejvyšší 

feminizace tedy panuje v primárním a nižším sekundárním vzdělávání (Průcha, 

2002, s. 86).  

 

Podle Vašutové (2004) jsou příčiny feminizace školství následující: 

1. Značný vliv patriarchálních postojů společnosti k profesím, které by 

převážně měly vykonávat ženy. Protože dívky jsou již od útlého věku 

vedeny k „ženským“ profesím, mají v pozdějším věku o tyto profese 

skutečně větší zájem než muži  

2. Muže odrazuje od učitelského povolání jeho nižší společenský status. 

Negativně hodnotí také to, že se jedná o profesi, která není označována za 

typicky „mužskou“ nebo v ní převažují ženy 

3. Muži se nechtějí po skončení pracovní doby věnovat dalším činnostem, 

souvisejícím s výkonem učitelského povolání (příprava na vyučování, 

oprava písemných prací aj.), což se u učitelství běžně očekává 

4.  Platy učitelů jsou muži považovány za nedostačující pro zajištění rodiny 

5. Mnozí učitelé musejí mít ještě další zaměstnání, aby uživili rodinu 

6. Muži často nemají osobnostní předpoklady pro práci s mladšími dětmi 

 (Vašutová, 2004, s. 46) 

 

Ženy jsou oproti mužům motivovány k výkonu učitelského povolání touhou 

pracovat s dětmi a mládeží a je pro ně přijatelnější, být méně platově ohodnocena 

výměnou za jistoty státního zaměstnance. Není potvrzeno, že by pro volbu této 

profese bylo rozhodující dlouhé období prázdnin, nicméně toto ocení především 
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ženy jako matky, protože mohou tento čas trávit se svými dětmi. Navíc láska 

k dětem, kterou někteří učitelé uvádějí jako podstatu profese, se může překrývat 

s rolí matky, která se tím projektuje i do role učitelky (Vašutová, 2004, s. 46). 

 

 

4.4 Profesní sebevědomí učitelů 

 

 Ačkoliv v žebříčcích prestiže povolání zaujímají učitelé tradičně velmi 

dobré hodnocení, sami učitelé prestiž svého povolání vnímají spíše negativně. 

V osobním kontaktu navíc často čelí otevřeněji nebo skrytěji vyjadřovanému 

despektu. Učitelé se ke své profesi přiznávají poměrně ostýchavě až provinile a 

zpravidla bývají politováni ve vztahu k finančnímu ohodnocení. Učitelky 

preventivně upozorňují, že navzdory své profesi jsou celkem normální. To jasně 

ukazuje na velmi nízké sebehodnocení (Průcha, 2002, s. 30).  

Mezi příčiny nižšího profesního sebevědomí patří: 

1. Učitelé takto reagují na nedostatečné platové ohodnocení, zejména 

v porovnání s méně náročnými povoláními a profesemi, které vyžadují 

vysokoškolskou kvalifikaci 

2. Názory o údajném snazším studiu učitelství a o nízké úrovni pedagogických 

fakult  

3. Vysoká míra feminizace učitelstva 

4. Špatné osobní zkušenosti z kontaktů mezi učiteli a rodiči 

5. Absence objektivních kritérií pro posuzování práce učitelů 

6. Mnohdy nekvalifikovaná hodnocení práce učitelů zvnějšku  

(Průcha, 2002, s. 30) 
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Vašutová (2004) zastává názor, že důvodem nízkého profesního sebevědomí 

učitelů může být i to, že učitelé neumí argumentovat pro svoje požadavky týkající 

se profese. O svém povolání často sami učitelé hovoří jako o poslání, než jako o 

odborné činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Tím ale sami svoji profesi 

znevažují. V historii bylo sice poslání součástí učitelské tradice, v současné době je 

to ale jen velmi slabý argument například pro vyšší platové ohodnocení. 

Učitelé také mívají problém vystupovat a prosazovat se jako reprezentanti 

své vlastní profese, kteří dokáží sebevědomě obhajovat a prosazovat svá rozhodnutí 

a konání podložená expertními znalostmi. Můžeme se domnívat, že učitelé mají 

nízké sebehodnocení a z něj vyplývající nízké profesní sebevědomí. Důvodem 

může být to, že pokud se učitel srovnává s odborníky v oborech, které jsou obdobné 

jako předměty, které vyučuje, pak zjišťuje nižší úroveň a rozsah svých znalostí, což 

vede k poklesu sebevědomí. Odbornost učitele ale nespočívá pouze v rozsahu jeho 

znalostí, ale ve schopnosti zprostředkovat žákům poznání, sdělovat jim poznatky a 

také je s nimi sdílet (Vašutová, 2004, s. 47).  
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5 Praktická část 

 

V této části bakalářské práce se budu věnovat metodice výzkumu, 

dotazníkovému šetření, popisu skupiny respondentů, základní škole, kde byl 

výzkum uskutečněn a samotným výsledkům dotazníkového šetření. Protože 

součástí výzkumu je i vedení strukturovaných rozhovorů s vybranými učiteli 

Základní školy, Most, Václava Talicha 1855, budu se samozřejmě věnovat jak 

samotným rozhovorům, tak závěrům, které z nich vzešly. Zaměřím se i na to, zda 

výsledky výzkumu potvrdily či vyvrátily předem dané hypotézy. Získané poznatky 

shrnu v závěru práce. 

 

5.1 Metodika výzkumu 

 

Následující část této bakalářské práce je věnována výzkumu, který proběhl 

na Základní škole, Most, Václava Talicha 1855. Prioritně jsem stanovila 

výzkumnou otázku, cíle výzkumu a hypotézy. Následně jsem výzkum rozdělila na 

dvě části. První část zahrnovala dotazníkové šetření mezi žáky 2. stupně a učiteli 

výše jmenované základní školy a druhá část obnášela vedení strukturovaných 

rozhovorů s učiteli této školy. 
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5.1.1 Cíl výzkumu a výzkumná otázka 

 

 Cílem výzkumu je zjistit, jaký vztah mají učitelé a žáci k prestiži učitelského 

povolání. Zda toto povolání považují za prestižní či nikoli a proč. K tomu využiji 

dotazníky pro žáky a učitele Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 a následné 

rozhovory s vybranými učiteli této instituce. 

Základní otázkou celé práce je to, jak učitelé Základní školy, Most, Václava 

Talicha 1855 vnímají úroveň prestiže svého povolání a proč. Abych mohla na tuto 

otázku odpovědět, musím se ale zaměřit na další témata, která s touto 

problematikou nutně souvisejí: 

a) Která povolání považují učitelé a žáci za prestižní? 

b) Jaké jsou charakteristiky učitelské profese a učitelů vybrané základní školy?  

c) Proč na základních školách panuje vysoká míra feminizace? 

d) Jak k učitelům z hlediska prestiže jejich povolání přistupují žáci? 

 

 Odpovědi na tyto otázky stanovím pomocí poznatků, které jsem uvedla 

v teoretické části této práce a dále je implementuji do výzkumu.  
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5.1.2 Hypotézy 

 

 Pro výzkum byly stanoveny tyto hypotézy: 

H1 80 % učitelů se domnívá, že jejich povolání není dostatečně společensky 

ohodnoceno 

H2 50 % učitelů by raději volilo jiné zaměstnání 

H3 Učitelé si myslí, že obraz učitelů v očích veřejnosti nejvíce poškozují 

zkreslené představy o učitelském povolání 

H4 90% učitelů přisuzuje vysokou míru feminizace na základních školách 

nedostatečnému finančnímu ohodnocení 

H5 30 % žáků preferuje učitele před učitelkami 

H6 50 % žáků považuje učitelské povolání za náročné 

H7 70 % žáků zastává názor, že společnost si učitelů váží 

 

Potvrzení či případné vyvrácení těchto hypotéz je rozpracováno v kapitole 5.5 

Zhodnocení hypotéz (str. 76). 

 

5.1.3 Dotazníkové šetření a řízené rozhovory 

 

 Pro první část svého výzkumu jsem se rozhodla zvolit kvantitativní metodu 

dotazníkového šetření. Hlavním důvodem bylo to, že výzkum zahrnuje poměrně 

vysoký počet respondentů a vzhledem k tomu, že výzkum probíhal na škole, kde 

vyučuji, jsem schopna zajistit vysokou návratnost dotazníků a zároveň mohu 

získané informace s žáky přímo konzultovat a tím výsledky výzkumu maximálně 
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pochopit. Výzkumu se zúčastnily dvě skupiny - vybraní žáci Základní školy, Most, 

Václava Talicha 1855 a učitelé téže základní školy. 

Rozhovory se uskutečnily s vybranými učiteli Základní školy, Most, 

Václava Talicha 1855. Struktura otázek byla podobná dotazníkovému šetření, 

ovšem u některých otázek jsem respondenta vybízela ke konkretizování a 

odůvodnění jeho odpovědi. Rozhovory trvaly maximálně 25 minut. Styl rozhovoru 

jsem se vždy snažila přizpůsobit osobě daného učitele a tomu, jaký spolu máme 

osobní vztah.  

 

5.2 Výběr vzorku 

 

 Výzkum se uskutečnil v měsíci červnu roku 2014 na Základní škole, Most, 

Václava Talicha 1855. Tuto školu jsem zvolila z toho důvodu, že zde sama vyučuji, 

tudíž znám respondenty výzkumu a tato skutečnost mi pomůže získaná data co 

nejlépe pochopit. Výzkum proběhl s laskavým svolením a zájmem o získaná zjištění 

ze strany vedení školy i pracovníků školy.   

  

5.2.1 Informace o Základní škole, Most, Václava Talicha 1855 

 

 Areál školy funguje od 2. ledna 1971. Součástí školy je školní družina a 

školní jídelna. Jedná se o školu sídlištního typu s devíti postupnými ročníky. Na 

prvním stupni je v současné době 13 tříd, na druhém stupni 9 tříd. Zároveň je zde 

otevřena jedna přípravná třída, kam dochází 15 žáků. Základní školu navštěvuje 503 

žáků, školní jídelna má kapacitu 500 strávníků a školní družinu navštěvuje 114 

žáků. Škola eviduje 43 integrovaných žáků a 25 žáků, kteří pracují podle 

podpůrného plánu. Celkem ve škole pracuje 52 zaměstnanců, z toho 31 

pedagogických pracovníků. 
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 Škola je zaměřena na environmentální výchovu, na prevenci sociálně 

patologických jevů a na badminton. V 1. třídách se vyučuje čtení genetickou 

metodou. Zřizovatelem školy je Statutární město Most. 

 

5.3 Sběr dat 

 

 V první fázi šetření jsem svůj záměr konzultovala s vedením školy, které 

s výzkumem souhlasilo a projevilo zájem o seznámení s výsledky šetření. Následně 

jsem vybrala ročníky 2. stupně, které se výzkumu zúčastní. Konkrétně se jedná o 

jednu třídu šestého ročníku, jednu třídu sedmého ročníku, dvě třídy osmého ročníku 

a jednu třídu devátého ročníku (žáci ve věku 12 – 15 let). V osmém ročníku jsem 

zvolila třídy dvě z důvodu nízkého počtu žáků v jednom ročníku.  

 Dotazníky žáci vypracovali v hodině sociální výchovy a suplovaných 

hodinách, kdy jsem požádala o pomoc kolegyně. V úvodu byli žáci seznámeni 

s důvodem tohoto šetření a upozorněni na anonymitu při vyplňování dotazníků. Na 

vypracování měli 40 minut. Většina z nich dotazník vyplnila do 20 minut. Během 

vypracovávání dotazníků se žáci mohli ptát na případné nejasnosti, ovšem toho 

využili jen minimálně. 

 Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné. Ani jeden žák ale vypracování 

dotazníku neodmítl. Naopak jevili o problematiku zájem a po vypracování jsme o 

daných tématech diskutovali. Největší zájem projevili žáci devátého ročníku. 
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5.4 Výsledky výzkumu 

 

Tato kapitola pojednává o informacích, které jsem získala z dotazníkového 

šetření s žáky a učiteli Základní školy, Most, Václava Talicha 1855. Zároveň zde 

popisuji závěry, ke kterým jsem došla při vedení strukturovaných rozhovorů 

s vybranými učiteli téže školy. 

 

5.4.1 Vyhodnocení dotazníků pro žáky 

 

 Dotazníky týkající se prestiže učitelského povolání vyplňovalo celkem 70 

žáků Základní školy, Most, Václava Talicha 1855. Z toho bylo 43 dívek a 27 

chlapců. Žáci dotazníky vyplňovali ve vyučovacích hodinách, na začátku hodiny 

byli poučeni, seznámeni s instrukcemi k vyplňování a účelem probíhajícího šetření. 

To si mohli přečíst i v průvodním dopise samotného dotazníku. Dotazník obsahoval 

celkem 16 otázek, z nichž první se dotazovala na pohlaví respondentů a druhá na 

věk respondentů. Návratnost dotazníků byla stoprocentní. 

Graf č. 1: Rozdělení respondentů podle pohlaví 

39%

61%

chlapci dívky
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1. Myslíš si, že na naší škole pracují kvalitní učitelé? 

 Na tuto otázku byly odpovědi chlapců i děvčat přibližně vyrovnané. Rovněž 

mezi jednotlivými ročníky nebyly výrazné rozdíly. Většina žáků (49 %) se 

domnívá, že na Základní škole, Most, Václava Talicha 1855 vyučují spíše kvalitní 

učitelé. Odpověď „ne“ se vyskytla pouze jednou. Z toho usuzuji, že žáci jsou 

s prací učitelů na této škole spokojeni. 

 

Graf č. 2: Jsem spokojen/a s kvalitou učitelů na naší škole 

30%

49%

20%
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ano spíše ano spíše ne ne
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2. Vážíš si učitelů na naší škole? 

 Odpověď na tuto otázku je čistě subjektivní, neboť v ní respondent vyjadřuje 

svůj vlastní názor na učitele dané školy. Podle získaných dat je zde zřejmá 

nerovnováha mezi odpověďmi dívek a chlapců. Dívky využily odpověď „ano“ 

patnáctkrát, chlapci čtyřikrát. Je tedy zřejmé, že dívky si učitelů na dané škole váží 

mnohem více než chlapci. Pokud porovnám odpovědi žáků podle jejich věku, 

rozdíly nejsou výrazné. Věk tedy nehraje výraznou roli v tom, do jaké míry si žáci 

na této škole učitelů váží, pohlaví žáků ovšem ano. Ani jednou nebyla na danou 

otázku zaznamenána odpověď „ne“. Nejčastěji žáci volili odpověď „spíše ano“ (54 

%). 

 

Graf č. 3: Váží si žáci učitelů na vybrané základní škole? 

27%

54%

19%
0%

ano spíše ano spíše ne ne
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3. Kdyby na základních školách bylo více učitelů (mužů), byla by výuka 

kvalitnější? 

 Co se týče této otázky, nejsou zde patrné rozdíly v odpovědích mezi chlapci 

a děvčaty ani mezi jednotlivými ročníky. Získané informace svědčí o tom, že žáci 

vidí značnou souvislost mezi pohlavím učitele a kvalitou výuky. Většina z nich se 

také domnívá, že pokud by na základních školách bylo více učitelů (mužů), výuka 

by byla „spíše kvalitnější“(36 %) nebo „kvalitnější“ (27 %). Tento názor ovšem 

odporuje pedagogickým výzkumům, kdy nebylo nikdy prokázáno, že by učitelé 

vyučovali lépe než učitelky. Z tohoto důvodu se domnívám, že jde jen o sociální 

konstrukt, kdy žáci obecně přiřazují práci, kterou vykonávají muži vyšší kvalitu, 

než práci, kterou vykonávají ženy.  

 

 

Graf č. 4: Více učitelů na základních školách by znamenalo zkvalitnění výuky 
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4. Kterých povolání si vážíš nejvíce? 

 U této otázky žáci přidělovali body jednotlivým povoláním. Povolání bylo 9, 

každému mohli přiřadit zvolený počet bodů (0 – 9) s tím, že každé číslo mohli 

použít právě jednou a 9 bodů je maximální hodnota. Největší rozdíl mezi 

hodnocením dívek a chlapců byl zpozorován u povolání profesionálního sportovce, 

kdy dívky toto povolání zařadily na 8. místo, kdežto chlapci na 4. místo. Naopak 

nejvyšší shoda panovala u povolání lékaře, které dívky ohodnotily 2. místem a 

chlapci 1. místem. Z výsledků je patrné, že dívky si nejvíce váží povolání zdravotní 

sestry, lékaře a učitele ZŠ. Chlapci si nejvíce váží povolání lékaře, vědce a 

zdravotní sestry. Nejhůře dívky ohodnotily povolání kněze, uklízečky a 

profesionálního sportovce. Chlapci přiřadili na poslední místa uklízečku, prodavače 

a kněze. Učitel ZŠ si u dívek vedl poměrně dobře, neboť zaujmul celkově 3. místo. 

U chlapců se učitel ZŠ zařadil na 6. místo. Rozdíly mezi chlapci a děvčaty jsou tedy 

u této otázky velmi výrazné.  

 

Tab. 1: Žebříček povolání podle toho, do jaké míry si jich žáci váží 

Povolání Pořadí - dívky Pořadí - chlapci 

Poslanec 7. 5. 

Soudce 5. 7. 

Učitel ZŠ 3. 6. 

Lékař 2. 1. 

Uklízečka 9. 10. 

Zdravotní sestra 1. 3. 

Vědec 4. 2. 

Profesionální sportovec 8. 4. 

Kněz 10. 8. 

Prodavač 6. 9. 
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 5. Proč je na základních školách mnohem více učitelek než učitelů? 

V této otázce měli žáci určit, z jakého důvodu panuje na základních školách 

vysoká míra feminizace. Většina žáků se domnívá, že je to z toho důvodu, že „muži 

si mohou najít lépe placenou práci“. Tím odkazují na problém nedostatečného 

finančního ohodnocení učitelského povolání, které přispívá k tomu, že v očích 

veřejnosti není toto povolání vnímáno jako dost dobré, neboli ten kdo může, najde 

si práci lépe placenou (tzn. lepší). Toho zřejmě podle žáků nejsou ženy, na rozdíl od 

mužů, schopny, anebo se rozhodly setrvat i za těchto podmínek v profesi proto, že 

v jiných oblastech je tato práce uspokojuje. Rozdíly se vyskytují také mezi 

odpověďmi chlapců a dívek. Dívky častěji volily možnost „muži nechtějí pracovat 

s dětmi“ (19 % dívek), oproti tomu z chlapců tuto možnost volila jen 4 %. Chlapci 

nejčastěji označovali odpověď „muži si mohou najít lépe placenou práci“ (63 % 

chlapců), kdežto z dívek tuto možnost volilo 42 %.   

Graf č. 5: Odůvodnění vysoké míry feminizace na základních školách 
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6. Přál/a bych si, aby na naší škole pracovalo více učitelů (mužů). 

 Tato otázka souvisí s otázkou č. 3 (Kdyby na základních školách bylo více 

učitelů (mužů), byla by výuka kvalitnější?), ve které se 27 % žáků vyjádřilo v tom 

smyslu, že vyšší počet učitelů by vedl ke zkvalitnění výuky a 36 % žáků si myslí, že 

by zvýšení počtu mužů spíše vedlo ke zkvalitnění výuky. V podobném duchu žáci 

odpovídali i na tuto otázku. 43 % žáků, z toho 44 % chlapců a 41 % dívek, si přejí, 

aby na jejich škole pracovalo více učitelů. Pravděpodobně jejich odpovědi souvisejí 

s tím, že se domnívají, že by to mohlo vést ke zkvalitnění výuky. Výraznější rozdíly 

v odpovědích mezi chlapci a dívkami nebyly zaznamenány. 

 

Graf č. 6: Žáci vybrané školy si přejí, aby na jejich škole pracovalo více učitelů 

(mužů) 
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7. Co je podle žáků typické pro učitelské povolání? 

 U této otázky vybírali žáci ze čtyř charakteristik tu, která podle jejich názoru 

nejlépe vystihuje povolání učitele. Odpovědi na tuto otázku se výrazně nelišily 

podle pohlaví respondenta. Chlapci i dívky nejvíce preferovali označení „náročné“ 

(49 %). To, že je učitelské povolání „dobře placené“ si myslel jen jeden žák. 

 

Graf 7: Charakteristika učitelského povolání podle žáků 
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8. Co si žáci myslí o učitelích na Základní škole, Most, Václava Talicha 1855? 

 Odpovědi na tuto otázku se výrazně lišily podle pohlaví respondentů. Dívky 

hodnotily vybrané charakteristiky učitelů konzistentněji než chlapci. U chlapců 

jasně převládá charakteristika „jsou vzdělaní“, ale u dívek jsou vyrovnané 

charakteristiky „jsou vzdělaní“, „jejich práce je nebaví“ a „mají svou práci rádi“. 

Z toho vyplývá, že ačkoliv si více chlapců myslí, že učitelé této školy jsou „líní“ 

(tuto možnost zvolili 3 chlapci a 2 dívky), pohlížejí na učitele v lepším světle, než 

na ně pohlížejí dívky. Nejtypičtější vlastností učitele na vybrané základní škole je 

podle žáků to, že „je vzdělaný“ (46 %). 

Tab. 2: Charakteristika učitelů podle chlapců a dívek dané školy 

Charakteristika učitelů ZŠ 
Most, Václava Talicha 1855 

Počet chlapců, kteří zvolili 
tuto charakteristiku (v %) 

Počet dívek, které zvolily 
tuto charakteristiku (v %) 

jsou líni 11  5  

jsou vzdělaní 59  37  

jejich práce je nebaví 11  28  

mají svou práci rádi 19  30  

 

Graf 8: Vlastnosti učitelů Základní školy, Most, Václava Talicha podle žáků této školy 
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9. Jsou učitelé ve společnosti oblíbeni? 

 Na tuto otázku odpověděla většina dívek i chlapců možností „spíše ne“  

(57 %). Ale pouze o 4 % méně respondentů zvolila odpověď „spíše ano“, proto 

nelze na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Pouze 2 žáci si myslí, že učitelé ve 

společnosti oblíbeni nejsou, oproti tomu 9 žáků se domnívá, že ano.  

 

Graf č. 9: Oblíbenost učitelů ve společnosti podle žáků Základní školy Most, 

Václava Talicha 1855 
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10. Proč se žáci někdy chovají k učitelům nevhodně? 

 Chování žáků vůči učitelům je způsob, kterým jim mohou prokázat úctu 

nebo neúctu, respekt nebo despekt. Proč se někdy chovají nevhodně, objasním 

prostřednictvím této otázky. Odpovědi dívek a chlapců se velmi liší. Dívky uvedly 

jako hlavní důvod to, že „se nudí“, chlapci odůvodnili takové chování tím, že 

„učitelé si lepší chování nezaslouží“ a „jen tak“. Obě možnosti měly mezi chlapci 

zastoupení 41 %. Možnost „protože to dělal někdo jiný“ zvolily jen 2 dívky a 

žádný chlapec. Z celkového hodnocení žáci nejčastěji volili možnosti „protože se 

nudím“ a „jen tak“ (obě možnosti po 34 %). 

Tab. 3: Důvody nevhodného chování chlapců a dívek vůči učitelům 

Důvod  Počet chlapců, kteří zvolili 
tuto odpověď (v %) 

Počet dívek, které zvolily 
tuto odpověď (v %) 

nudím se 18 44 

učitelé si jiné chování nezaslouží 41 21 

jen tak 41 30 

protože to dělal někdo jiný 0 5 

 

Graf 10: Důvody nevhodného chování žáků vůči učitelům 
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11. Co je na povolání učitele nejobtížnější? 

V otázce č. 7 se 49 % žáků vyjádřilo tak, že se jim povolání učitele jeví jako 

náročné. V čem tkví tato náročnost, pomůže zjistit tato otázka. Žáci vybírali z 6 

možností tu, která je jim názorově nejblíže. Nejvíc dívek i chlapců zvolilo odpověď 

„zaujmout pozornost žáků“ (52 % chlapců, 53 % dívek). Ani jeden chlapec 

nezaškrtl variantu „organizace výletů a akcí“ a „připravovat se na vyučování“.  

 

Graf 11: Nejobtížnější činnost pro učitelské povolání podle žáků 
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12. Měli by učitelé mít vyšší platy? 

 Na otázku č. 7 odpovědělo jen jedno procento respondentů, že učitelé mají 

vysoké platy. Přesto se 44 % chlapců domnívá, že učitelé by spíše neměli mít vyšší 

platy (stejný názor zastávají 4 % dívek). Naopak 51 % dívek si myslí, že učitelé by 

spíše měli mít vyšší platy (tento názor s nimi sdílí 26 % chlapců). Je tedy patrné, že 

názory dívek a chlapců se v této otázce značně rozcházejí. Se zvýšením učitelských 

platů nesouhlasí 11 % chlapců a 12 % dívek.  

 

Graf 12: Stanovisko žáků Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 ke 

zvýšení učitelských platů 
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13. Váží si společnost učitelů? 

 V otázce č. 3 se 54 % žáků Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 

vyjádřilo, že si učitelů této školy „váží“. 19 žákyň (44 %) a 19 žáků (70 %) uvedlo, 

že podle jejich názoru si společnost učitelů „spíše váží“. Ovšem 37 % žákyň také 

uvedlo, že si společnost učitelů „spíše neváží“ (totéž uvedlo 11 % žáků). Z toho 

vyplývá, že podle žáků samotných, není jejich názor na toto téma v souladu 

s názorem společnosti, protože samotní žáci uvedli v odpovědi na otázku č. 2, že si 

učitelů „spíše váží“ (54 %) nebo „váží“ (24 %). 

  

Graf 13: Váží si podle názoru žáků Základní školy, Most, Václava Talicha 

1855 společnost učitelů? 
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14. Může být učitelem každý? 

 Tato otázka se dotýká náročnosti učitelské profese. 49 % respondentů 

označilo u otázky č. 7 učitelské povolání za náročné. U otázky č. 11 vyjádřilo 53 % 

žáků názor, že na učitelské profesi je nejobtížnější „zaujmout žáky“. To 

pravděpodobně každý člověk nedokáže, tudíž učitelem nemůže být každý. 

V souladu s tím 43 % žáků uvedlo, že učitelem nemůže být každý a 30 % žáků 

uvedlo, že učitelem spíše nemůže být každý. Tím žáci potvrdili náročnost 

učitelského povolání. Názory dívek a chlapců byly v tomto případě vyrovnané.  

 

Graf 14: Může být podle žáků Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 
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5.4.2 Vyhodnocení dotazníků pro učitele 

 

 Dotazníky týkající se prestiže učitelského povolání pohledem učitelů ZŠ 

Most, Václava Talicha 1855 vyplnilo celkem 26 učitelů této školy. Z toho 22 žen a 

4 muži. Na škole působí celkem 31 učitelů. Návratnost dotazníků byla 84 %. 

Dotazník má celkem 11 otázek. Otázky jsou uzavřené, u 3 otázek respondenti 

bodovali vhodné odpovědi podle svých preferencí. První otázka určuje pohlaví 

respondenta, druhá otázka délku jeho pedagogické praxe. Většina učitelů dotazníky 

vypracovala s nadšením a někteří o dané problematice vyvolali diskuzi. S účelem 

šetření a instrukcemi byli učitelé seznámeni prostřednictvím průvodního dopisu 

dotazníku. 

 

Graf 15: Rozdělení respondentů podle pohlaví 
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Co se týká pedagogické praxe respondentů, převládá skupina s praxí 21 – 25 

let. Naopak nejméně početná je skupina učitelů s praxí 11 – 15 let. 

 

Graf 16: Rozdělení respondentů podle pedagogické praxe 
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1. Pokud byste mohl/a, rozhodl/a byste se dnes jinak při volbě svého budoucího 

povolání? 

Tato otázka souvisí se spokojeností s učitelskou profesí. Do jisté míry je 

ukazatelem toho, zda jsou učitelé této školy se svou prací spokojeni či nikoli. 

Nejpočetnější odpověď byla, že učitelé by své rozhodnutí ohledně volby povolání 

nezměnili (69 %). Patrné jsou rozdíly v odpovědích učitelů a učitelek. Zatímco 

volbu svého povolání by dnes změnilo 50 % mužů, stejný názor s nimi sdílí 27 % 

žen. Více kladných odpovědí na tuto otázku se vyskytuje u učitelů s delší 

pedagogickou praxí (16 a více let).  Z toho se dá usuzovat, že učitelé této školy, 

kteří mají delší pedagogickou praxi, by rádi změnili své současné povolání.  

 

Graf 17: Uvítali by učitelé vybrané školy změnu volby svého povolání? 
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2. Z jakého důvodu podle Vás působí na základních školách jen málo mužů?  

Tato otázka se týká odůvodnění feminizace učitelského povolání na 

základních školách podle učitelů. Učitelé i učitelky se shodli na možnosti „platy 

učitelů jsou nedostačující“. Tuto možnost zvolilo 75 % učitelů a 77 % učitelek. 

Druhým nejčastějším důvodem je podle nich „nedostatečná prestiž učitelského 

povolání“. Tuto možnost zvolilo 25 % mužů a 18 % žen. Možnost „je to 

podmíněno výchovou“ zvolila jedna žena a žádný muž. Odpověď „muži nechtějí 

pracovat v „ženské“ profesi“ nezvolil nikdo.  

 

Graf 18: Důvody pro vysokou míru feminizace na základních školách podle 

učitelů 
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3. Splnilo učitelské povolání Vaše očekávání? 

 Tato otázka, podobně jako otázka č. 1, souvisí se spokojeností učitelů 

v jejich profesi. Ovšem více než otázka č. 1, kde se nabízela možnost, že učitelé 

spíše měli zájem pracovat v jiné profesi, se týká přímo učitelského povolání. 

V odpovědích došlo ke shodě mezi převažujícím názorem mužů a žen. Obě tyto 

skupiny nejčastěji volily možnost „spíše ano“ (75 % mužů, 54 % žen). U mužů se 

ani jednou nevyskytla možnost „ano“ a „spíše ne“, což je ale nejspíš zapříčiněno 

nízkým počtem mužů mezi respondenty. Ženy volily možnost „spíše ne“ ve 27 % 

případů. Možnost „ne“ preferovalo 15 % mužů a 5 % žen.  

 

Graf 19: Učitelé vybrané základní školy považují svá očekávání od této profese 
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4. Jak se cítíte, když jste v neznámé společnosti představen/a jako učitel/ka? 

 U této otázky učitelé i učitelky shodně zvolily nejvíce odpovědí u možnosti 

„není mi to příjemné“. Tuto variantu zvolilo 50 % mužů a 50 % žen. Možnost „je 

mi to jedno“ zaškrtlo 32 % žen a 50 % mužů. Variantu „je mi trapně“ nezvolil 

nikdo. Možnost „jsem hrdá/ý“ preferovalo 18 % žen a 0 % mužů. 

 

Graf 20: Jak se cítí učitelé vybrané základní školy, pokud jsou v neznámé 

společnosti představeni jako učitelé? 
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5. Je učitelská profese odpovídajícím způsobem společensky ohodnocena? 

 Tato otázka se týká toho, jak sami učitelé vnímají hodnocení prestiže 

učitelského povolání ze strany společnosti. Žádný z dotazovaných učitelů se 

nedomnívá, že společnost ohodnocuje učitelské povolání v dostatečné míře. U 75 % 

učitelů převládá názor, že učitelská profese není odpovídajícím způsobem 

společensky ohodnocena. Nejvíce učitelek (68%) si myslí, že učitelská profese spíše 

není dostatečně společensky ohodnocena.  

 

Graf 21: Je ohodnocení učitelské profese ze strany společnosti dostatečné? 
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6. Která povolání jsou podle učitelů Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 

hodnocena jako nejprestižnější? 

 Předchozí otázka (č. 5) dokazuje, že 62 % učitelů vybrané školy se domnívá, 

že jejich povolání není dostatečně společensky ohodnoceno. Tato otázka ukáže, zda 

učitelé vědí, která povolání jsou společensky hodnocena jako nejprestižnější a na 

jakém místě se v žebříčcích prestiže povolání vyskytuje povolání učitele. Učitelé 

z deseti nabízených povolání zvolili jako nejprestižnější povolání poslance, nejméně 

prestižní je pak podle nich v očích veřejnosti povolání prodavačky. Učitelské 

povolání umístili na 8. místo. Podle výzkumu prestiže povolání z června 2013, 

jehož výsledky jsou použity v tabulce (Tuček, 2013, s. 3) je z 26 nabízených 

povolání poslanec na posledním místě, učitel na 5. místě a prodavačka na 20. místě. 

Je patrné, že učitelé nemají příliš dobrou představu o tom, která povolání jsou ve 

společnosti posuzována jako prestižní. Nejvíce přecenili poslance a profesionálního 

sportovce, naopak nedocenili povolání učitele a zdravotní sestry. To, že sami učitelé 

své vlastní povolání umístili v žebříčku prestiže několik míst pod jeho skutečné 

umístění, svědčí o to, že učitelé sami si myslí, že společnost jejich povolání 

nepovažuje za prestižní, i když ve skutečnosti tomu tak není. To ukazuje na jejich 

nízké profesní sebevědomí. Porovnání je patrné v následující tabulce.  

Tab. 4: Žebříček prestiže povolání podle učitelů a podle společenského mínění 

Povolání Pořadí podle učitelů Pořadí podle společenského mínění  

Poslanec 1. 26. 

Soudce 2. 6. 

Profesionální sportovec 3. 18. 

Lékař 4. 1. 

Vědec 5. 2. 

Zdravotní sestra 6. 3. 

Kněz 7. 23. 

Učitel ZŠ 8. 5. 

Uklízečka 9. 25. 

Prodavačka 10. 20. 
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7. Proč vznikají konflikty mezi rodiči a učiteli? 

 U této otázky byly odpovědi mezi učiteli a učitelkami poměrně vyrovnané. 

Nejvíce učitelů (42 %) zastává názor, že konflikty mezi rodiči a učiteli vznikají 

proto, že „představa rodičů o učitelské profesi neodpovídá realitě“. Žádný 

z respondentů si nemyslí, že důvodem je to, že „učitelé nepracují tak, jak mají“.  

 

Graf 21: Důvody konfliktů mezi rodiči a učiteli 
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8. Mají učitelé na vybrané škole pocit, že jejich práce je zbytečná? 

 Dobrý pocit z kvalitně odvedené práce je jedním z faktorů, které příznivě 

ovlivňují pracovní spokojenost a profesní sebevědomí učitelů. Nejvíce učitelů (81 

%) se domnívá, že jejich práce je občas zbytečná. Stejný názor sdílí 50 % mužů a 

86 % žen). 50 % mužů si myslí, že jejich práce je často zbytečná. To samé uvedlo 9 

% žen. Výsledek ale může být zkreslený výrazně menším počtem mužů mezi 

respondenty. Nikdo z učitelů neuvedl, že jeho práce je zbytečná stále. Jedna 

učitelka uvedla, že její práce není zbytečná nikdy. 

 

Graf 23: Jak učitelé na dané škole smýšlejí o užitečnosti své práce 
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9. Co patří mezi největší problémy učitelů? 

 U této otázky učitelé bodovali jednotlivé problémy učitelské profese podle 

jejich důležitosti. Nejméně body ohodnotili problém nedostatečného profesního 

sebevědomí. Největším problémem učitelské profese je podle učitelů Základní 

školy Most, Václava Talicha 1855 „projevování neúcty ze strany žáků, rodičů a 

veřejnosti“. Toto zjištění koresponduje s otázkou č. 5., kde se 62 % učitelů 

vyjádřilo v tom smyslu, že učitelské povolání spíše není dostatečně společensky 

ohodnoceno. Druhým nejzávažnějším problémem je podle učitelů „nedostatek 

učitelských pravomocí“. Pořadí jednotlivých problémů učitelů je seřazeno 

v následující tabulce. 

 

Tab. 5: Největší problémy učitelů na Základní škole, Most, Václava Talicha 

1855 

Vybraný problém Pořadí problémů od nejzávažnějšího 

Projevování neúcty ze strany žáků, rodičů a 
veřejnosti 

1. 

Nedostatek pravomocí 2. 

Neustálý stres 3. 

Kázeňské problémy s žáky 4. 

Nízké platy učitelů 5. 

Nespolupracující rodiče 6. 

Příliš vysoké nároky kladené na učitele ze 
strany veřejnosti 

7. 

Vysoká míra feminizace ve školství 8. 

Nedostatečné profesní sebevědomí učitelů 9. 

Příliš vysoký počet žáků ve třídách 10. 

 

 



 

71 

 

10. Proč nejsou platy učitelů v České republice srovnatelné s platy učitelů 

v západních zemích? 

 Podle otázky č. 2 se 77 % učitelů domnívá, že vysoká míra feminizace na 

základních školách je zapříčiněna nedostatečným finančním ohodnocením učitelů. 

Cílem této otázky je vysvětlit, proč nejsou platy učitelů vyšší, podobně jako je to ve 

většině západních zemí. Nejvíce učitelů (62 %) zastává názor, že důvodem je to, že 

„zvyšování učitelských platů není prioritní politickou otázkou“. Nikdo z učitelů 

neuvedl, že platy učitelů jsou dostatečné. Rozdíly mezi učitelkami a učiteli jsou 

patrné u odpovědi „společnost si myslí, že pracujeme špatně“. Tuto variantu zvolilo 

5 % žen, ale 50 % mužů. Rozdíly jsou zřejmé také u odpovědi „učitelé si zvýšení 

platů neumějí prosadit“, kdy tuto možnost označilo 31 % učitelek, ale žádný 

z učitelů.  

Graf 24: Důvody pro nedostatečně vysoké platy českých učitelů v porovnání se 

západními zeměmi 

27%

11%62%

0%

učitelé si zvýšení platů neumějí prosadit

společnost si myslí, že učitelé pracují špatně

není to prioritní politická otázka

platy učitelů v ČR jsou dostačující
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11. Co nejvíce poškozuje obraz učitelů v očích veřejnosti? 

 U této otázky učitelé bodovali jednotlivá tvrzení podle vlastních preferencí. 

Jak ukazuje výsledek u otázky č. 5, většina učitelů (62 %) se domnívá, že 

společnost jejich povolání spíše neoceňuje a 34 % učitelů se dokonce domnívá, že 

jejich povolání společnost neoceňuje. Co je tedy příčinou takového vztahu 

společnosti k učitelům, se pokusím určit touto otázkou. Nejvíce učitelů zastává 

názor, že jejich obraz v očích veřejnosti poškozují především „zkreslené představy 

o výkonu učitelského povolání“. Na dalším místě uvádějí „neseriózní informace, 

které o učitelské profesi zprostředkovávají média“. Naopak nejméně učitelů si 

myslí, že je v tomto smyslu poškozuje „práce s dětmi“, která je pro učitelství na 

základní škole charakteristická. Zjištění jsou shrnuta v následující tabulce. 

 

Tab. 5: Jevy, které podle učitelů nejvíce poškozují jejich obraz v očích 

veřejnosti 

Popisovaný jev Umístění od nejzávažnějšího 

Zkreslené představy o výkonu učitelského 
povolání 

1. 

Neseriózní informace o učitelské profesi z médií 2. 

Nízké platy učitelů 3. 

Vysoká míra feminizace na základních školách 4. 

Práce s dětmi 5. 
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5.4.3 Řízené rozhovory s vybranými učiteli 

 Řízené rozhovory se uskutečnily v rámci upřesnění informací, které byly 

získány z dotazníkového šetření s učiteli a žáky. Rozhovorů se zúčastnily 3 učitelky 

ze Základní školy, Most, Václava Talicha 1855. 2 učitelky vyučují na nižším stupni 

a 1 učitelka vyučující na vyšším stupni této školy.  

 Při rozhovorech jsem vycházela z dotazníku pro učitele. Vybraní učitelé 

odpovídali na otázky z tohoto dotazníku a své odpovědi zdůvodňovali. Někteří 

učitelé pak své odpovědi rozváděli sami, jiným jsem k tomu dopomáhala 

doplňujícími otázkami. Po vyhodnocení řízených rozhovorů jsem došla k těmto 

závěrům: 

1. 75 % učitelek, které se zúčastnily řízených rozhovorů si myslí, že jejich práce si 

společnost neváží 

 Jedna učitelka 1. stupně a jedna učitelka 2. stupně vyjádřily svůj názor v tom 

smyslu, že necítí ze strany společnosti dostatečné uznání. Naopak v praxi se 

setkávají spíše s vyjádřením despektu a neúcty k jejich práci. Častěji toto 

popisovala učitelka 2. stupně. Je jim naznačováno, že jejich práce není příliš 

náročná, že mají často dovolenou (prázdniny) a vysoký plat. Důvodem je podle nich 

to, že lidé nevědí, co vlastně výkon učitelského povolání obnáší. Tyto dvě učitelky 

také uvedly, že ve společnosti, kde jsou představeny jako učitelky, se necítí příliš 

komfortně. Zejména jim vadí, že svým povoláním přitahují pozornost druhých a 

nechápou, proč tomu tak je. Připadají si, že je ostatní nepovažují za „normální“. 

 Naopak jedna učitelka 1. stupně se domnívá, že společnost její práci umí 

ocenit. Má dobré vztahy s rodiči žáků a ti projevují spokojenost s její prací. Ze 

strany většiny žáků cítí, že jsou rádi v její společnosti a váží si toho, že se můžou 

něčemu novému naučit. Tato učitelka v dotazníku uvedla, že její práce jí nikdy 

nepřipadá zbytečná. Učitelství chápe jako své životní poslání. 
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2. 100% učitelek se domnívá, že prestiž povolání se pozná především podle výše 

platu 

 Všechny učitelky se shodly na tom, že společenské uznání se pozná podle 

toho, jak vysoký je plat v dané profesi. Proto všechny tři ohodnotily povolání 

poslance jako nejprestižnější. Profesionálního sportovce zařadily dvě učitelky na 3. 

místo a jedna učitelka na 2. místo. Samy učitelky ale přiznávají, že nevnímají své 

povolání jako prestižní hlavně z důvodu nedostatečného projevování úcty a to ze 

strany žáků a rodičů. Také jim vadí, jakým způsobem se lidé baví o učitelích, když 

nevědí, že ony učitelky jsou. Jedna z učitelek zmínila, že problém spatřuje v tom, že 

se neustále mění pravidla pro výkon učitelského povolání a učitelé se musí změnám 

přizpůsobovat, aniž by se někdo ptal na jejich názor. Pak dochází k situacím, že 

učitelé musejí dělat to, co sami nechtějí a to i když to nepovažují za správné. 

 

3. 100% učitelek zastává názor, že platy učitelů jsou nedostatečné 

 Všechny učitelky souhlasí s tvrzením, že jejich platy neodpovídají 

náročnosti jejich povolání ani jejich kvalifikaci. Dvě učitelky přiznávají, že kdyby 

si našly lépe placené místo mimo školství, z práce by odešly. Také zastávají názor, 

že o platy učitelů se ve vrcholové politice nikdo nezajímá. Mají pocit, že se řeší 

spíše to, co by měli učitelé dělat a jak, místo toho, aby se řešilo, jak je za jejich 

práci adekvátně odměnit.  

 

4. 75 % učitelek si myslí, že žáci si jejich práce váží 

 Dvě učitelky cítí ze strany většiny žáků pozitivní odezvu na svoji práci. 

Jedna učitelka 2. stupně tento názor nesdílí a tvrdí, že ze strany žáků cítí spíše 

nevděčnost a nezájem. Shodujeme se na tom, že učitelky 1. stupně jsou v tomto 

ohledu s žáky spokojenější. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že žáci nižšího 

stupně mají o školu větší zájem než žáci vyššího stupně, kteří mívají často „jiné 

starosti“. 
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5. Náročnost učitelského povolání se zvyšuje 

 Všechny respondentky se domnívají, že nároky kladené na učitele stále 

narůstají, zatímco kompetencí mají učitelé méně. Někdy mají zkrátka pocit, „že je 

toho na ně až příliš“ a stát jim s touto situací nijak nepomáhá. Jedna učitelka 2. 

stupně vyjádřila znepokojení nad tím, že podle nového Občanského zákoníku nesmí 

žákovi ve vyučovací hodině zabavit mobilní telefon, protože je to jeho soukromý 

majetek. Telefon musí žák odevzdat dobrovolně, ovšem pokud to neudělá, celá třída 

uvidí, že učitelka nemá žádné prostředky, jak k tomu žáka donutit. Tím je snižována 

její autorita v očích žáků. Cítí se v takové situaci bezradná. Další učitelka vyjádřila 

obavy nad vzrůstající agresivitou žáků. Prý má někdy „strach vůbec žákovi něco 

říct“, protože jejich reakce bývají často neadekvátní.  

 

6. Feminizace základního školství učitelkám nevadí 

 Všechny učitelky zaujaly k vysoké míře feminizace stanovisko, že s tímto 

nemají problém. V ženském kolektivu se jim pracuje dobře a jedna učitelka si 

myslí, že je to lepší i pro žáky. Uvědomují si ale, že to může být jedna z příčin 

nedostatečného ocenění ze strany společnosti a také toho, proč je společnost 

„nevnímá jako normální“.  

 

7. 75 % učitelek se domnívá, že učitelé mají dostatečně vysoké profesní sebevědomí 

 Dvě ze tří dotazovaných učitelek si myslí, že profesní sebevědomí učitelů je 

dostatečné. Tento názor argumentují tím, že s kvalitou svojí práce jsou spokojené, a 

vědí, že pracují co možná nejlépe. Přiznávají, že ve společnosti ale takto pozitivní 

přístup k práci učitelů nepřevládá. To ovšem nepovažují za svůj problém a tvrdí, že 

takové názory pramení z nevědomosti těch, kteří je zastávají. Jedna učitelka 1. 

stupně si myslí, že učitelé jsou pyšní na svoji prací, ale nedokáží sebevědomě 

reprezentovat své vlastní povolání a argumentovat za zlepšení svých pracovních 

podmínek. 
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5.5 Zhodnocení hypotéz 

 V této kapitole se zaměřím na potvrzení nebo vyvrácení hypotéz, které jsem 

stanovila v kapitole 5.1.2 Hypotézy (str. 42). Vyhodnocení provedu na základě 

závěrů, ke kterým jsem došla pomocí dotazníkového šetření a strukturovaných 

rozhovorů. 

 

5.5.1.  Zhodnocení H1 

 

H1: 80 % učitelů se domnívá, že jejich povolání není dostatečně společensky 

ohodnoceno 

 Při strukturovaných rozhovorech se 75 % učitelek vyjádřilo, že si jejich 

práce společnost neváží. K ověření této hypotézy jsem použila především otázku č. 

5 (Je učitelská profese dostatečným způsobem společensky ohodnocena?), kde se 

sami učitelé vyjadřovali k tomu, zda je jejich profese odpovídajícím způsobem 

společensky ohodnocena. 62 % učitelů se domnívá, že „spíše ne“, 34 % učitelů se 

domnívá, že „ne“. Žádný z respondentů si nemyslí, že učitelské povolání je 

dostatečně společensky ohodnoceno. Hypotéza byla potvrzena, neboť se s ní 

ztotožňuje 96 % učitelů.  

 Rovněž v otázce 9, kde učitelé určovali největší problémy své profese, 

zařadili „projevování neúcty ze strany žáků, rodičů a veřejnosti“ na první místo. 19 

% učitelů si navíc myslí, že na základních školách působí málo učitelů proto, že 

„učitelské povolání není dostatečně prestižní“. 

 Dokáží ale učitelé určit, jak k jejich povolání přistupuje veřejnost? Ze 

získaných dat vyplývá, že učitelé se podceňují. To dokazuje otázka č. 7, kde měli 

učitelé určit, která povolání jsou společností hodnocena jako nejprestižnější. 

Výsledek mezi jejich míněním a skutečným výzkumem prestiže povolání je značný. 

Podle tab. 4 učitelé určili jako nejprestižnější povolání poslance, který je ve 

skutečnosti na posledním (26. místě). Sami sebe umístili na 8. místo, i když tradičně 
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se učitel základní školy umisťuje na předních místech žebříčku prestiže povolání. 

V roce 2003 se učitel umístil na 5. místě z 26 profesí.  

 Sami žáci Základní školy Most, Václava Talicha 1855 uvádějí v otázce č. 2, 

že učitelů na této škole si „spíše váží“ 36 % z nich a 27 % žáků si učitelů „váží“. 

Žádný žák neuvedl, že si učitelů „neváží“ a 26 % žáků uvedlo, že si učitelů této 

školy „spíše neváží“. Většina žáků tedy projevila učitelům této školy úctu. Navíc 

žáci uznávají, že povolání učitele je „náročné“ (49%) a „užitečné“ (37%) a 

domnívají se, že 46 % zdejších učitelů je „vzdělaných“. 

 

5.5.2 Zhodnocení H2 

 

H2: 50% učitelů by raději volilo jiné zaměstnání 

 Ačkoliv učitelé během výzkumu definovali velké množství problémů ve své 

profesi, z otázky č. 1 (Pokud byste mohl/a, rozhodl/a byste se dnes jinak při volbě 

svého budoucího povolání?), která jim byla položena v dotazníku pro učitele, 

vyplývá, že 69 % učitelů by se pro svou práci opět rozhodlo. To znamená, že i přes 

problémy, s kterými se učitelé musí vypořádat, je 69 % z nich se svou profesí 

natolik spokojeno, že by se jí chtěli nadále věnovat. Při strukturovaných 

rozhovorech se jedna učitelka vyjádřila v tom smyslu, že toto povolání je jejím 

posláním a v žádném případě by nechtěla mít jiné zaměstnání. 

 U otázky č. 3 nejvíce učitelů (58%) uvádí, že učitelské povolání spíše splnilo 

jejich očekávání. Z toho se dá usuzovat, že tito učitelé jsou se svou prací spokojeni. 

Hypotéza se tedy nepotvrdila.  
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5.5.3 Zhodnocení hypotézy H3 

 

H3: Učitelé si myslí, že obraz učitelů v očích veřejnosti nejvíce poškozují zkreslené 

představy o učitelském povolání 

 S touto hypotézou souvisí otázka č. 11 (Co nejvíce poškozuje obraz učitelů 

v očích veřejnosti?). Na prvním místě učitelé uvedli právě zmíněné zkreslené 

představy o učitelském povolání. U otázky č. 6 uvedlo 42 % (nejvíce) učitelů jako 

důvod pro vznik konfliktů mezi rodiči a učiteli to, že “představa rodičů o 

učitelském povolání neodpovídá realitě“.  Tato hypotéza se tedy potvrdila.  

 

5.5.4 Zhodnocení hypotézy H4 

 

H4: 90% učitelů přisuzuje vysokou míru feminizace na základních školách 

nedostatečnému finančnímu ohodnocení 

 Této hypotézy se nejvíce týká otázka č. 2 v dotazníku pro učitele (Z jakého 

důvodu podle Vás působí na základních školách jen málo mužů?). Nejvíce učitelů 

(77 %) uvedlo jako důvod feminizace právě „nedostatečné finanční ohodnocení“, 

19 % učitelů si myslí, že učitelství není pro muže „dostatečně prestižním 

povoláním“ a 4 % respondentů se domnívají, že je tento stav „podmíněn 

výchovou“. Jako důvod pro nízké platy učitelů v České republice uvádí 62 % 

učitelů, že „zvyšování jejich platů není prioritní politickou otázkou“. Hypotéza se 

tedy nepotvrdila, neboť s tímto tvrzením se ztotožňuje 77 % učitelů. 
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5.5.5. Zhodnocení hypotézy H5 

 

H5: 30 % žáků preferuje učitele před učitelkami 

 Na tuto hypotézu se v dotazníku pro žáky soustředí otázka č. 3 (Kdyby na 

základních školách bylo více učitelů (mužů), byla by výuka kvalitnější?) a otázka č. 

8 (Přál/a bych si, aby na naší škole bylo více učitelů (mužů)?). Ze získaných dat 

vyplývá, že 63 % žáků se domnívá, že více mužů na základních školách by 

znamenalo zkvalitnění výuky. Přes to se ale 79 % žáků domnívá, že učitelé na jejich 

škole jsou dostatečně kvalitní, i když pedagogický sbor je tvořen z 87 % ženami. 50 

% žáků se také domnívá, že učitelů je na základních školách málo, protože si 

dokážou najít „lépe placenou práci“. Učitele před učitelkami preferuje 43 % žáků. 

Tato hypotéza se tedy potvrdila. 

 

5.5.6  Zhodnocení hypotézy H6 

 

H6: 50 % žáků považuje učitelské povolání za náročné 

 Na náročnost učitelského povolání je v dotazníku pro žáky zaměřeno 

několik otázek. Otázka č. 7, ve které žáci vybírali z nabízených charakteristik 

učitelského povolání tu, která se jim jeví jako nejvýraznější. 49 % žáků se domnívá, 

že učitelské povolání je „náročné“. Tato hypotéza se tedy nepotvrdila. 

 Nicméně si žáci uvědomují, že pro výkon učitelského povolání je třeba 

efektivně řešit hned několik problémů, které s touto profesí souvisí. U otázky č. 11 

53 % žáků odpovědělo, že pro učitele je nejobtížnější „udržet pozornost žáků“ a 30 

% se domnívá, že nejnáročnější je pro učitele „řešit kázeňské problémy žáků“. 
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5.5.7  Zhodnocení hypotézy H7 

 

H7: 70 % žáků zastává názor, že společnost si učitelů váží 

 Podle výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na žáky by žáci 

v žebříčku prestiže povolání zařadili učitele základní školy na 4. místo (ve 

skutečnosti je na 5. místě). Povolání učitele nejvíce žáků charakterizovalo jako 

„náročné“ a „užitečné“. Jedním z ukazatelů důležitých pro tuto hypotézu je 

oblíbenost učitelů ve společnosti. Žáci vybrané školy ale v této otázce nerozhodli 

jednotně. 40 % žáků si myslí, že učitelé jsou ve společnosti „spíše oblíbeni“ a 44 % 

z nich si myslí, že učitelé jsou „spíše neoblíbeni“. 13 % žáků si myslí, že učitelé 

jsou „ve společnosti oblíbeni“. 

 Žáci se také domnívají, že učitelé by měli mít vyšší platy (ano – 28 % žáků, 

spíše ano – 42 % žáků, spíše ne 19 % žáků, ne – 11 % žáků). Z toho se dá usuzovat, 

že by jejich práci rádi dobře ohodnotili i po finanční stránce, tudíž si pravděpodobně 

myslí, že si učitelé vyšší platy zaslouží.  

 Poněkud překvapivé je, že si žáci uvědomují specifika učitelského povolání 

do takové míry, že uvedli, že učitelem „nemůže být každý“ (43 % žáků).  

 Co se týče toho, zda si společnost učitelů váží, v této otázce uvedlo 42 % 

respondentů, že „spíše ano“ a 28 % respondentů, že „ano“. Hypotéza se tedy 

potvrdila. 
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Závěr 

 

 Učitelské povolání je v současné době hojně diskutované, a to jak ze strany 

laické tak odborné veřejnosti. Prestiž tohoto povolání nebo elementy, které ji 

spoluvytváří, již několikrát rozbouřily vody mnoha diskuzí. Učitelé bývají často pod 

drobnohledem společnosti, která leckdy nemilosrdně hodnotí náročnost a náplň 

jejich práce a je samotné. Takové společenské klima se na prestiži učitelského 

povolání samozřejmě odráží. Není divu, že si učitelé někdy připadají jako mezi 

mlýnskými koly, když mají plnit nároky žáků, jejich zákonných zástupců, vedení 

školy, státu a potažmo celé společnosti. Pokud učitel získá dojem, že za svou 

náročnou práci není dostatečně oceněn – úctou, uznáním, finančním ohodnocením, 

není divu, že se domnívá, že jeho prestiž se potácí někde mezi prestiží uklízečky a 

prodavače. 

 Ve své práci jsem se snažila vysvětlit pojem prestiž. Definice tohoto pojmu 

není jednoznačná, proto jsem vycházela z několika zdrojů. Popsala jsem historii 

výzkumů prestiže povolání a to, jaké jsou současné výzkumy prestiže povolání. 

Charakterizovala jsem učitele z několika úhlů pohledu – z hlediska nároků 

kladených na učitele, pedagogických dovedností učitele, náplně práce učitele. 

Zabývala jsem se také pracovní spokojeností učitelů a současnými problémy 

učitelské profese (vlivy, které narušují výuku, všudypřítomný stres, profesní 

deformace učitelů, feminizace učitelské profese, profesní sebevědomí učitelů). 

 Na základě teoretické části jsem stanovila výzkumnou otázku: „Jak učitelé 

Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 vnímají úroveň prestiže svého 

povolání a proč?“ S tím souvisejí další témata, která jsem popsala v teoretické části 

této práce. Z výzkumné otázky vyplývají zvolené hypotézy, které byly ověřovány 

prostřednictvím dotazníkového šetření mezi žáky a učiteli Základní školy, Most, 

Václava Talicha 1855 a formou strukturovaných rozhovorů, vedených s vybranými 

učiteli téže školy.  Spolupráci s vybranou školou hodnotím jako velmi dobrou.  
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Výsledky výzkumu dokládají, že učitelé se podhodnocují. Přesto, že se 

učitelské povolání tradičně umisťuje na předních místech žebříčků prestiže povolání 

(učitel základní školy na 5. místě z 26 hodnocených povolání), učitelé sami o 

prestiži svého povolání přesvědčeni nejsou. Žáci přitom hodnotili učitele i jejich 

práci velmi kladně. Většina z nich se domnívá, že na jejich škole pracují kvalitní 

učitelé, to znamená, že jsou s jejich prací spokojeni. Samotní žáci považují učitelské 

povolání za prestižní, neboť uvedli, že si učitelů na dané škole váží, že je to 

povolání náročné a užitečné, které nemůže dělat každý. Své učitele považují za 

vzdělané a myslí si, že si zaslouží lepší finanční ohodnocení. 

 Z výsledků dále vyplývá, že učitelé by přes veškerá úskalí své povolání za 

jiné nevyměnili. Za největší problémy, s kterými se potýkají, považují učitelé 

především zkreslenou představu o učitelském povolání, která je poškozuje v očích 

veřejnosti a způsobuje konflikty mezi rodiči a učiteli a projevy neúcty ze strany 

žáků, rodičů a společnosti. Jako nejprestižnější povolání učitelé ohodnotili povolání 

poslance, což neodpovídá skutečnému stavu, protože podle výzkumu prestiže 

povolání z roku 2013 (Tuček, 2013) se právě poslanec umístil na posledním místě 

z 26 nabízených povolání. Naopak povolání učitele bylo učiteli podhodnoceno. To 

naznačuje problém v sebehodnocení a nedostatečném profesním sebevědomí 

učitelů. Učitelé vybrané základní školy nevnímají vysokou míru feminizace jako 

zásadní problém a domnívají se, že muži jsou od učitelské profese odrazováni 

jednak nižšími platy i nedostatečnou prestiží učitelského povolání. Žáci sami by ale 

uvítali více mužů mezi učiteli a dokonce se domnívají, že s vyšším počtem učitelů 

by se výuka stala kvalitnější. Podle žáků je na základních školách málo učitelů 

proto, že platy učitelů jsou nedostačující.  

 I když se většina učitelů Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 

domnívá, že jejich povolání se příliš vysoké prestiži netěší, opak je pravdou. Žáci 

hodnotili kvality učitelů jako značné a z jejich odpovědí vyplynulo, že si učitelů 

váží. Myslím si, že problém prestiže učitelského povolání nemusí nutně souviset 

s tím, jak na učitelské povolání pohlížejí ostatní, ale spíše je důležité to, jak na sebe 

pohlížejí sami učitelé a do jaké míry jsou učitelé spokojeni se svou profesí.  
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Příloha 1: Dotazník pro učitele 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Získaná data použiji pro 
zpracování výzkumu ve své bakalářské práci. 

Pokud není u otázky uvedeno jinak, zakroužkujte jednu správnou odpověď. Dotazník je 
anonymní. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

Erika Legezová 

 

 

1. Jsem: 

a) muž  b) žena 

 

2. Délka mé pedagogické praxe je: 

a) 0 - 5 let   b) 6 – 10 let  c) 11 – 15 let   

d) 16 - 20 let   e) 21-25 let  f) více než 25 let 

 

3.  Pokud byste mohl/a,  rozhodl/a byste se dnes jinak při volbě svého budoucího povolání? 

a) ano    b) ne   

 

4.  Z jakého důvodu podle Vás působí na základních školách jen málo mužů? 

a) je to podmíněno výchovou  b) muži nechtějí pracovat v „ženské“ profesi  

c) platy učitelů jsou nedostačující  d) učitelství není dostatečně prestižním povoláním 

 

5.  Splnilo učitelské povolání Vaše očekávání? 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  b) ne 
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6.  Jak se cítíte, když jste v neznámé společnosti představen/a jako učitel/ka? 

a) jsem hrdý/á   b) je mi trapně   

c) je mi to jedno   d) není mi to příjemné 

 

7. Učitelská profese je odpovídajícím způsobem společensky ohodnocena (uznáním, 
úctou…) 

a) ano   b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

 

8.  Proč myslíte, že vznikají konflikty mezi rodiči a učiteli? 

a) jejich představa o profesi učitele neodpovídá realitě   

b) učitel je pouze prostředníkem mezi žáky a státem 

 c) rodiče se školou dostatečně nespolupracují 

d) učitelé nepracují tak, jak mají 

e) jiné: ........................................................................................... 

 

9.  Která povolání jsou podle Vás hodnocena jako nejprestižnější? (obodujte na stupnici 0 
– 9; 9 bodů – nejvíce, 0 bodů – nejméně; každé číslo použijte právě jednou) 

a) poslanec   b) soudce   c) učitel ZŠ   

d) lékař    e) uklízečka   f) zdravotní sestra  

g) vědec   h) kněz    i) profesionální sportovec 

j) prodavač 

 

10.  Mám pocit, že moje práce je zbytečná 

a) nikdy  b) občas  c) často  d) stále 
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11. Mezi největší problémy učitelů patří: (obodujte na stupnici 0 – 9; 9 bodů – nejvíce, 0 
bodů – nejméně; každé číslo použijte právě jednou) 

a) příliš žáků ve třídách  b) projevování neúcty ze strany žáků, rodičů a veřejnosti 

c) nízké platy   d) příliš vysoké nároky kladené na učitele ze strany 
společnosti 

e) feminizace profese  f) nespolupracující rodiče 

g) kázeňské problémy s žáky h) učitelé nemají dostatek pravomocí 

i) neustálý stres   j) učitelé nemají dostatečné profesní sebevědomí 

 

12.  Proč nejsou platy učitelů v České republice srovnatelné s platy učitelů v západních 
zemích? 

a) učitelé si zvýšení platu neumějí prosadit b) společnost si myslí, že pracujeme špatně 

c) není to prioritní politická otázka   d) platy učitelů v České republice jsou 
dostatečné 

 

13. Co si myslíte, že nejvíce poškozuje obraz učitelů v očích veřejnosti? (obodujte na 
stupnici 0 – 4; 4 body – nejvíce, 0 bodů – nejméně; každé číslo použijte právě jednou) 

a) neseriózní informace médií    b) nízké platy   

c) vysoká míra feminizace    d) práce s dětmi 

e) zkreslené představy o výkonu učitelského povolání  
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Příloha 2: Dotazník pro žáky 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

ráda bych vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Získaná data 

použiji pro zpracování výzkumu ve své bakalářské práci.  

Pokud není u otázky uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen jednu odpověď. 

Dotazník je anonymní, nepodepisujte se. Nezapomeňte, že jde o váš názor, tudíž 

nelze odpovědět špatně.  

Předem děkuji za váš čas a ochotu. 

Erika Legezová 

___________________________________________________________________ 

 

1. Jsem: 

a) chlapec   b) dívka 

 

2. Můj věk: ………………………………. 

 

3. Myslím si, že na naší škole pracují kvalitní učitelé 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

4. Učitelů na naší škole si vážím 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 
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5. Kdyby na základních školách bylo více učitelů (mužů), byla by výuka kvalitnější 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

6. Kterých povolání si vážíš nejvíce (oboduj na stupnici 0 – 9; 9 bodů – nejvíce, 0 bodů – 

nejméně; každé číslo použij právě jednou) 

a) poslanec  b) soudce  c) učitel ZŠ  d) lékař   

e) uklízečka  f) zdravotní sestra g) vědec  h) prodavač 

i) kněz   j) profesionální sportovec 

 

7. Učitelek je na základních školách mnohem víc než učitelů, protože: 

a) muži nechtějí pracovat s dětmi  b) muži si mohou najít lépe placenou práci 

c) je to spíše „ženské“ povolání  d) muži nechtějí pracovat v ženském kolektivu 

 

8. Přál/a bych si, aby na naší škole bylo více učitelů (mužů) 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

9. Povolání učitele je: 

a) užitečné   b) dobře placené  c) náročné  

d) dobré, pro ty, kteří nenašli jiné zaměstnání  

 

10. O učitelích na naší škole mám následující mínění 

a) jsou líní    b) jsou vzdělaní   

c) jejich práce je nebaví   d) mají svou práci rádi 
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11. Učitelé jsou ve společnosti: 

a) oblíbeni b) spíše oblíbeni  c) spíše neoblíbeni d) neoblíbeni 

 

12. Někdy se nechovám k učitelům hezky, protože: 

a) se nudím   b) si to učitelé nezaslouží  

c) jen tak   d) se tak chovají i jiní žáci 

 

13. Na povolání učitele je nejobtížnější: 

a) usměrnit žáky v kázni    b) zaujmout pozornost žáků  

c) organizace výletů a akcí    d) připravovat se na vyučování 

e) zavděčit se rodičům a žákům   f) mít zodpovědnost za žáky 

 

14. Učitelé by měli mít vyšší platy 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

15. Společnost si učitelů váží 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

16. Učitelem může být každý 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

 

 


