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Anotace:
Tato práce pojednává o syndromu vyhoření u učitelů zejména druhého stupně základního
školství se zaměřením na Plzeň. Zabývá se zejména psychosociálními atributy, které buď
umocňují, nebo inhibují projevy vyhořívání pedagogických pracovníků. Teoretická část se
zabývá obecnou rovinou, shrnuje některá dosavadní vědecká zjištění vztahující se k
syndromu vyhoření u nás i v zahraničí. Popisuje, jak je možno ovlivnit náchylnost k vyhoření
učitelů.
Empirická část vypovídá o zjištěných údajích na náhodně vybraných základních školách v
Plzni konkrétně u deseti učitelů druhého stupně základních škol. Sleduje jednak obecné
demografické faktory, ale zahrnuje též výsledky Shirom – Melamed Burnout Measure
(SMBM) i závěry kvalitativní analýzy vyplývající z osobních rozhovorů s učiteli. Empirická
část rovněž vypovídá o četnosti vyhořelých pedagogů v daném vzorku i o míře sociální
podpory ze strany rodiny, kolegů a vedoucích pracovníků. Popisuje nejčastější zdravotní
obtíže, ale i copingové strategie užívané pedagogy v rámci prevence.
Klíčová slova: syndrom vyhoření, učitel, druhý stupeň základního školství, Plzeň,
supervize, podpora rodiny, podpora kolegiální, podpora vedoucích pracovníků,
zaměstnanecké benefity.

Anotation:
This work si about burnout syndrome among teachers especially the second stage of basic
education with a focus on Pilsen. Is principally engaged in psychosocial attributes that either
enhance or inhibit symptoms teachers burnout. The theoretical part deals with general plane,
summarizes some of the current scientific findings related to burnout in the Czech Republic
and abroad. Describes how it is possible to influence susceptibility to burnout teachers.
Empirical part refers to the obtained information on randomly selected primary schools in
Pilsen, specifically in ten teachers of second stage of primary school. Monitors both the
general demographic factors, but also includes the results of Shirom Melamed Burnout
Measure (SMBM) and qualitative analysis of the findings resulting from personal interviews
with teachers. Empirical part is an indication of the frequency of the burned teachers in the
sample as well as levels of social support from family, colleagues and executives. It describes
the most common health problems, but also coping strategies used by teachers in prevention.
Keywords: burnout, teacher, second stage of basic education, Pilsen, supervision, family
support, peer support, support executives, employee benefits.
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1 Úvod
Dříve než se začnu věnovat práci samotné, dovolte mi několik málo slov o tom, jak vlastně
došlo k tomu, že jsem se rozhodla psát na toto téma.
Již přes dvacet let působím jako psycholožka v Pedagogicko – psychologické poradně v
Plzni. Dnes a denně jsem v kontaktu s dětskými klienty a jejich rodiči, které k nám přivádějí
nejrůznější výukové, či výchovné problémy a společně se snažíme je řešit. Kromě
diagnostické a terapeutické práce v poradně často přicházím do kontaktu s učiteli, se kterými
pracuji na vylepšení strategie v přístupu k žákům s individuálními potřebami ve vzdělávání,
pracujeme na zkvalitňování vztahů ve třídě a společně pracujeme i s rodinami žáků.
Za celou tu řadu let nebylo možné si nevšimnout, jak se učitelé a jejich přístup k řešení
zátěžových situací mění. V první řadě hovořím o individuálních změnách učitele z hlediska
jeho vývoje v průběhu jeho kariéry i s ohledem na měnící se podmínky v našem školství.
Někde i změny v jejich pohledu na svět jako takový, změny vzhledu, ale i změny pohledu
rodičů na učitele. Bylo mi velice líto, když jsem poslouchala rozhořčený monolog rodiče na
adresu učitelky, kterou ještě před několika málo lety rodiče velebili a pěli na ní ódy jako na
nejlepší učitelku na světě, doslova naháněli ředitelku školy, aby právě tuto učitelku měly
jejich děti za třídní. Náhle však došlo ke změně. Paní učitelka měla dost často spíše
nepřítomný výraz, vzhled působil místy i zanedbaně. Látku vykládala monotónním hlasem
a třída neposlouchala, zápisky z výkladu nečinila, často na žáky křičela, protože ji rozzlobila
každá maličkost. Pokud se dítě na něco zeptalo, většinou ho odbyla. Spousta lidí jí v mžiku
odsoudila a rychle se hromadily stížnosti. Nedalo mi to a při jednom z našich setkání
týkajících se integrovaných žáků a jejich individuálních plánů jsem, zlehka našlapujíc,
zavedla řeč na téma „Jak se Vám daří“. Dozvěděla jsem se, že jsem asi jediná, koho to
zajímá. Mnoho času věnovala dětem a kariéře, zpočátku jí práce těšila. Pak začala mít pocit,
že se od ní žádá stále víc a víc a neměla sílu vymezit mantinely. Začala mít zdravotní potíže,
ale “neměla čas jít k lékaři“. Manžel jí opustil, přišla o dům se zahrádkou, kterou
zvelebovala. Syn zůstal s otcem a k ní se chovali velmi nepěkně. Rodiče jí zemřeli v ústavu,
aniž by se s nimi rozloučila. Sama nakonec prodělala onkologickou operaci, která dopadla
úspěšně a bez následků. Ona se však cítila stále více a více opuštěná, uzavírala se před
světem, obviňovala svou práci ze svého osobního krachu a, jak mi prozradila, často usínala
s prázdnou lahví alkoholu na různých místech svého pronajatého, krvavě zaplaceného bytu.
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Dlouho jsme si povídaly. Přijala nabídku kolegyně psychiatričky a začala k ní ambulantně
docházet. Ze školství odešla, ale před nedávnem mi psala, že se jí daří dobře.
Tento příběh není osamocený, a tak mě napadlo, že jich několik sesbírám a snad poskytnu
alespoň někomu návod, jak poznat varovné signály, čeho se vyvarovat a pokud hrozí
nebezpečí, co je správné udělat a na koho se obrátit.
Mám totiž pocit, že je třeba na poli prevence více zapracovat. O syndromu vyhoření se již
řadu let ví, ale mám pocit, že je opomíjenou hrozbou. Jak jsem zjistila, více studií tohoto
jevu je popisováno v zahraničí. Mám dojem, že naše školství postrádá ve své koncepci
dostatečnou průpravu učitelů pro zvládání stresu i zátěžových situací. Učitelé ani nejsou pod
dostatečnou supervizí a nemají dostatečnou oporu kolegů a svých nadřízených. Jejich
profese a poslání není dostatečně doceněno ani společensky ani z hlediska finančního
ohodnocení V neposlední řadě se domnívám, že i přijímání nových studentů na pedagogické
obory bývá zpravidla podceňováno a ani budoucí studenti nepřistupují k volbě samotné s
dostatečnou zodpovědností a náležitou úctou. Na tomto základě je postavena i empirická
část mé práce.
Empirická část mé práce prezentuje výsledky mého vlastního výzkumu, který zahrnoval
použití dotazníku na vyhoření a rozhovorů. Zkoumáme výskyt nápadností v přístupu učitelů
k výkonu své profese, pocity, které může mít učitel v práci, vypovídajících o míře vyhořívání
až vyhoření. Škálu jsem zadala opakovaně. Nejprve těsně po ukončení školního roku a pak
před jeho zahájením. Dále je pak výzkumná část podepřena rozhovorem s učiteli druhého
stupně základní školy s různou délkou pedagogické praxe. Ve vzorku jsou většinou ženy,
ale i muž. Zajímalo mne, jak se dostali k výkonu své profese, co je na jejich profesi naplňuje
a co je naopak irituje. Dále jakou mají podporu ze strany rodiny a ze strany svého
zaměstnavatele, i jakou oporu skýtá jejich pracovní kolektiv. Zda mají možnost se podělit o
zkušenosti a v případě, že potřebují odbornou pomoc, zda se jim jí dostává, případně mají-li
o ní zájem. Zajímalo mne, zda učitelé sami dokáží odhadnout míru ohrožení syndromem
vyhoření, případně i to, jak se proti němu brání v rámci prevence.
Jak jsem již uvedla, při výkonu své profese s učiteli spolupracuji a je pro mne tedy důležité,
aby vzájemné profesní vazby fungovaly. To je však možné zejména v případě, že
komunikační kanál funguje, očekávání jsou sladěná a zájem o spolupráci je vyrovnaný na
obou stranách. V případě, že jedna strana má zájem řešit problém, a druhá strana má pocit,
že již v rámci své profese nemá co nabídnout, cítí se vyčerpaná a vyhořelá, pak se domnívám,
2

že vzájemná kooperace s očekáváním příznivého výsledku je výrazně znesnadněná či
nemožná. Problém však nehledám jen u učitelů samotných a snažím se rozhlédnout i v jejich
okolí. Jedná se zejména o jejich rodinné zázemí, kolegiální vztahy i o podporu v rodině.
Tato práce by měla sloužit jako pilotní průzkum. Dle jeho výsledků bych ráda oslovila více
lidí, kteří mohou pomoci v rámci prevence syndromu vyhoření učitelů v daném regionu.
Byla bych moc ráda, pokud by se tento záměr vydařil, kdyby zkušenosti a data z něj
vyplynuvší pomohla v rámci prevence a podpory pedagogických pracovníků i za hranicemi
tohoto regionu.
Ráda bych ještě dodala, že muži měli být v mé práci původně dva, ale bohužel jeden z nich
nečekaně o prázdninách zemřel na srdeční selhání ve věku 56- ti let. Musím říci, že to byl
skvělý profesionál, kterého si žáci nesmírně vážili a těšil se velké úctě i rodičů a kolegů.
Škola, kde působil, zatím nesehnala adekvátní náhradu. Ráda bych mu touto cestou projevila
svou úctu tichou vzpomínkou.
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2 Syndrom vyhoření
2.1 Vymezení pojmu
Takzvaný Burn out syndrom byl poprvé do literatury uveden v roce 1974 H.
Freudenbergerem, který byl pravděpodobně inspirován dílem Grahama Greena pod názvem
„ A Burn Out Case“. (Křivohlavý, 2001). V tomto díle je popsán příběh nadějného architekta,
který se s velkým elánem pouštěl do realizace odvážných plánů. Naráží na řadu nesmyslných
problémů, které odporují zdravému rozumu. Snaží se s nimi sice vypořádat, ale postupně
ztrácí své původní nadšení a nakonec opouští svou práci (Křivohlavý, 2001). V literatuře se
objevuje i srovnání se Sisyfem (Ptáček, 2013) “ Bohové odsoudili Sisyfa, aby bez ustání
valil balvan až na vrchol hory, odkud kámen svou vlastní tíhou opět spadne. Z nějakého
důvodu si mysleli, že není strašnějšího trestu, než zbytečná a beznadějná práce“ (Albert
Camus,“ Mýtus o Sisyfovi“ in Ptáček a kolektiv autorů, Burnout syndrom jako mezioborový
jev, 2013, str. 19).
V průběhu let se v literatuře objevuje celá řada vymezení pojmu a jeho pojetí.
Většina pojetí se shoduje v tom, že se jedná o psychický stav, prožitek vyčerpání, vyskytující
se zejména u profesí, obsahujících jako podstatnou složku pracovní náplně „práci s lidmi“.
Je tvořen řadou symptomů především v oblasti psychické, částečně však též v oblasti fyzické
a sociální. Klíčovou složkou syndromu vyhoření je zřejmě emoční exhausce (vyčerpání),
kognitivní vyčerpání a „ opotřebení“ a často i celková únava. Všechny hlavní složky tohoto
syndromu rezultují z chronického stresu. Syndrom vyhoření je důsledkem nerovnováhy mezi
emoční investicí jedince a zisky, které se mu nevracejí v podobě kladných podnětů, uznání
a pocitu úspěšnosti (Honzák, 1999). Ačkoliv u pomáhajících profesí je četnost výskytu
symptomů syndromu vyhoření vyšší, se syndromem vyhoření je možno se setkat v dalších
profesích a sociálních rolích.
Vyhoření se může týkat někoho, kdo s velkým nadšením, nasazením a očekáváním vstoupil
na určitou životní dráhu, ať už v oblasti profesní či v soukromém životě. Pokud po určité
době zjistí, že nemá vůli a energii dále překonávat překážky, které před něj jeho role staví,
postupně vyhořívá.
Za jeden z nejpodstatnějších iniciujících faktorů vyhaslosti je považováno působení
chronického stresu.
Za vnitřní klíčový faktor, který ovlivňuje odolnost člověka vůči negativním účinkům stresu,
je pokládána osobnost jedince.
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Za klíčový vnější, sociálně založený faktor je pokládána sociální opora, tj. systém sociálních
vztahů a vazeb, jež člověk jednak produkuje ve vztahu k okolí a jednak z tohoto okolí
přijímá. (Kebza, Šolcová, 2003).
V české výzkumné ani klinické praxi není syndrom vyhoření chápán jako diagnostická
kategorie ve smyslu samostatné diagnózy. Syndrom vyhoření dokonce nemá ani
konsenzuální definici.(Ptáček, 2013).

2.2 Syndrom vyhoření z pohledu lékařské diagnostiky
Přestože má syndrom vyhoření prokazatelně negativní vliv na pracovní výkon, není dosud
klasifikován jako choroba z povolání. Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize z roku
1992 uvádí v rámci skupiny diagnóz „Z“(Z-kódy jsou definovány jako faktory ovlivňující
zdravotní stav), Z 73,0 – Problémy spojené s obtížemi při vedení života, také kategorii Z
73,0, která je pojmenována “vyhasnutí“(vyhoření) a definována jako „stav životního
vyčerpání“.(Kebza, Šolcová,1998). Syndrom vyhoření lze rovněž zařazovat pod pojem
chronická únava, Chronický únavový syndrom (Ptáček, 2013).
Pokud existují nejasnosti, či pochybnosti, lze syndrom vyhoření zařadit také do podskupiny
F 48- Jiné neurotické poruchy, zvláště do podskupiny F48,0 - Neurastenie. Teoreticky lze
uvažovat i o souvislosti se skupinou diagnóz F 43 Reakce na těžký stres a poruchy
přizpůsobení s dodatkem, že zde připadá v úvahu pouze souvislost s chronickým stresem.
(Kebza, Šolcová, 2003).
„Vyhořet znamená vyčerpat se z fyzických a duševních sil, opotřebovat se nadměrnou
snahou dosáhnout nerealistických požadavků, které si na sebe klade člověk sám, nebo se
snaží dostát hodnotám společnosti.“(Freudenberger, Richelson,1980 in Ptáček, 2013, str.
20).

2.3 Cesta k vyhoření
Odborná literatura popisuje v zásadě tři cesty vedoucí k vyhoření. První cestou bývá ztráta
ideálů. Z počátečního nadšení pro páci, zvýšeného pracovního nasazení, vzniká střet ideálů,
únava, dostavují se pochybnosti o sobě samém. V případě, že chybí dostatečná podpora
pracovního kolektivu, přátel a rodiny, stupňuje se stres a prvotní nadšení pro práci působí
spíše kontraproduktivně.
5

Druhou cestou je workoholismus. Jedná se o závislost na práci, kdy jedinec trpí představou,
že musí neustále hodně pracovat a své práci obětuje všechen volný čas a energii, které se mu
dříve či později začne nedostávat.
Třetí cestou je pak teror příležitostí. Jedinec bere jako osobní výzvu každou pracovní
příležitost a nadšeně se vrhá do jejího plnění. Následně zjišťuje, že odvádí polovičatou práci,
ačkoliv je energeticky vyčerpán fyzicky i psychicky, nedosahuje dobrého pocitu z odvedené
práce. Tento jev se většinou projevuje u jedinců, kteří se neumí z nabízených zakázek vybírat
a nedokáží říci ne, případně u těch, kteří neumí efektivně organizovat svou práci a efektivně
hospodařit s vlastním potenciálem. (Kebza ,Šolcová, 2003).

2.4 Vnější rizikové faktory podporující rozvoj syndromu vyhoření
Zaměstnání a organizace práce
Zaměřme se nyní na rizikové faktory, které vycházejí ze zaměstnání a organizace práce.
Následující řádky nabízí výčet možností takových faktorů. Je však na individualitě člověka,
který z nich je jím individuálně vnímán jako intenzivní zátěž, a který jej zatěžuje méně.
Obecně záleží též na konkrétní profesi.
Do této kategorie většina odborných publikací a autorů, jako jsou u nás například Kebza a
Šolcová, kteří se danou problematikou zabývají, zařazují zejména: dlouhodobé a opakované
jednání s lidmi, nedostatek personálu, času, finančních prostředků nebo například i
odborných zkušeností. Dále sem zahrnujeme nedostatek odpočinku v průběhu práce, příliš
mnoho pracovních úkolů, které mají být zvládnuty, pracovní přetížení. Za velmi podstatný
faktor je považován též nedostatek ocenění práce ze strany vedení či klientů. Zde se rozumí
nejen finanční ohodnocení.(Jeklová, Reitmayerová, 2006).
Příliš náročné pracovní podmínky či dlouhodobě nepříznivé pracovní podmínky rovněž
mohou působit jako silný stresor. Nezřídka jsou to též náročné soutěživé podmínky na
pracovišti, Příliš náročné pracovní termíny či pracovní kvalitativní a kvantitativní
požadavky. Snížená možnost tvůrčího rozvoje pracovníků, pracovní rutina, odmítání ze
strany druhých, klientů i nadřízených, snaha o postup v profesním žebříčku, špatní manažeři
a nadřízení, kteří nedokáží ocenit schopnosti jedince a poskytnout mu adekvátní pracovní
vytížení.
Například (Baštecká, 2003) uvádí, že ke vzniku syndromu vyhoření přispívají špatné
pracovní podmínky, jako je hluk, nevyhovující osvětlení, nedostatečný osobní prostor atd.
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Zařazuje sem též špatnou organizaci práce, kde jmenuje například nevyjasněné pravomoci,
neprůhledný styl vedení, malou informovanost, nedostatek podpory, supervize, dalšího
vzdělávání a nemožnost pracovního postupu. Oproti jiným autorům zde uvádí, že za určitých
podmínek se stává významným také špatný vzor na pracovišti, kdy se člověk naučí myslet,
jednat a cítit jako vyhořelý. Svoji roli připisuje autorka též špatné přípravě na povolání.
Oba uvedené názory se dle mého soudu jeví jako pravdivé. Který z těchto faktorů je
nejpodstatnější, by mohlo být jistě tématem k bouřlivé diskusi. Já se domnívám, že zde mimo
jiné záleží na úhlu pohledu, konkrétní situaci, výkonu určité profese a určitém profesním
zařazení, ale též na osobní odolnosti a osobnostním potenciálu toho kterého jedince. Na jeho
očekáváních a případných ambicích a dalších proměnných.

Rodina
Do této skupiny patří zejména přehnaná pozornost věnovaná problémům ostatních,
neutěšené bytové a finanční podmínky, nemoc či jiná zátěž v rodině, zvláště dlouhodobá,
partnerské problémy a konflikty (Jeklová, Reitmayerová, 2006).
Rodina by měla být pro všechny přístavem bezpečí a klidu. Pokud však její hierarchie,
způsoby komunikace a vymezení kompetencí působí zátěž jen jednomu jedinci a jednotliví
členové nejsou ochotni podělit se o kompetence a přijmout odpovědně vlastní role, nemůže
rodina fungovat jako dobře namazaný stroj a následně neplní onu roli dostatečného zázemí
pro všechny její členy stejnoměrně.
Pojďme se nyní v krátkosti zaměřit na výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění AV
ČR, které se zabývalo otázkou, jak se harmonizace pracovní a rodinné sféry v českých
rodinách daří. Mimo jiné se také zabývalo tím, co by českým rodičům tento soulad usnadnilo
a co naopak harmonizaci rodinných a pracovních vztahů v rodinách ztěžuje. Bezkonfliktní
provázání pracovního a rodinného života představuje v současné české společnosti ideál,
kterého se snaží dosáhnout téměř všichni rodiče. Věnovat se dobře práci i rodině je však
složité, proto stojí před otázkou, jak rozdělit svůj čas a svou pozornost.
K problémům s harmonizací rodinné a pracovní sféry se častěji přiznávají muži než ženy (44
% mužů, 39 % žen).
Šetření naznačují, že rozhodující roli při harmonizaci rodinné a pracovní sféry hraje
partnerský život a rozdělení rolí v rodině. Protože s harmonizací rodinné a pracovní sféry
připisovali respondenti nejčastěji časté nemocnosti dětí (55 % žen a 50 % mužů). Více než
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třetina žen spatřuje důvody svých komplikací v nedostupnosti výpomoci od prarodičů, v
neochotě partnera podílet se na péči o domácnost a přiměřeně se podílet na výchově a péči
o děti a další členy rodiny, ale i v nemožnosti najmutí placené osoby pro výpomoc s
domácími pracemi. (Horáková, 2004).
Je známo, že naše školství je spíše přefeminizováno. Tudíž učitelky matky mnohdy
nepřestávají pracovat. Z vyučovacího procesu přijdou domů a kromě běžných domácích
prací musí zajistit péči o své děti. Na které, mimo jiné, mnohdy kladou i větší nároky než na
žáky ve škole, protože se obávají tlaku okolí, které velmi kritizuje jejich výkony a chování.
Ano, kritik by řekl, že učitelky jdou ze zaměstnání daleko dříve, než lidé pracující v jiných
profesích. Má zkušenost je však poněkud odlišná. Záleží na vedení jednotlivých škol, jak
určí svým zaměstnancům rozvrhnout přímou a jak využít nepřímou práci, a také na
individuálním přístupu jednotlivých učitelů k výkonu své profese.
Znám mnoho případů učitelek, které i doma po telefonu komunikují s rodiči svých žáků,
případně své žáky doma doučují a ubírají si čas, který by mohly trávit se svou rodinou, při
relaxaci a podobně.
Znám jen málo učitelek, kterým doma nikdo nepředhazuje „směšně nízkou“ výši příjmu
vykoupenou nepřetržitou péčí o „cizí“ děti. Velmi často pak tyto okolnosti vyústí v
partnerskou krizi, případně v problémové chování vlastních dítek.
Pokud se ještě dotknu údajů z výše uvedeného výzkumu, které se týkají komplikací
způsobených častou nemocností dětí, dostáváme se k dalšímu palčivému problému, který
bezpochyby funguje jako významný stresor. Má-li učitelka děti, je logické, že jsou občas
nemocné. Pokud má vyšší příjem v rodině muž, žádá po své ženě, aby v případě nemoci
jejich dětí o ně pečovala ona (v případě, že, jak výzkum rovněž uvádí, nemají zajištěno
hlídání). To však bývá velký problém. Za pedagoga není náhrada. Nevůle je ze strany vedení
i ze strany rodičů žáků a výsledkem je učitelka ve stresu, který se dále umocňuje sociální
rolí matky.
Okrajově by bylo vhodné zmínit skutečnost, že školství disponuje poměrně malým počtem
bytů, které by mohlo nabídnout jako zaměstnanecký bonus. Myslím, že i proto je ve školství
zaměstnáno méně mužů, což je rozhodně škoda.
Učitel je hlavně člověk, a tak se mu nevyhýbají různé životní křižovatky a problémy. I on se
dostává do situace, kdy jeho rodiče zestárnou a začnou churavět. Případně on sám, či jeho
partner onemocní, případně se mu narodí postižené dítě. Pokud za těchto okolností má
podávat stále stejný pracovní výkon, je to dle mého soudu bez cizí podpory téměř nemožné.
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Tím samozřejmě nechci říci, že by totéž neplatilo i o ostatních profesích, ale v této práci
hovoříme zejména o učitelích respektive učitelkách.
Společnost
Dosud jsme se věnovali faktorům, které vycházejí ze soukromé sféry života vyučujících.
Další skupina faktorů ale souvisí s celkovým uspořádáním společnosti. Mezi jinými bych
ráda vyzdvihla následující:
Soutěživý charakter naší společnosti, který vede soutěživé jedince k tomu, aby si stanovovali
stále vyšší a vyšší cíle, které jednoho dne začnou překračovat jejich fyzické či emoční
možnosti.
Dále pak falešný obraz úspěchu, kdy společensky uznávaný, úspěšný člověk je ten, kdo
dostatečně vydělává peníze, má rodinu, prestižní zaměstnání… teprve toto přinese pocit
štěstí.
Neopominutelnou skutečností je tlak vyvíjený na ženy v domácnosti, aby nastoupily do
práce. Kromě často plného pracovního úvazku v zaměstnání, následně plní doma práci
hospodyně, matky, apod.
Tempo naší společnosti se stále zrychluje. Zrychlující se tempo přísunu informací, dopravy
atd. si činí nemalé nároky na jedince žijícího v této společnosti.
Snaha nebýt pozadu za ostatními a snaha udržet krok s ostatními kolem nás po výkonové i
finanční stránce. To je velmi vyčerpávající a záhy donutí jedince sáhnout do rezerv svého
vlastního energetického potenciálu (Myron, 1987).
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2.5 Vnitřní rizikové faktory
Nyní je čas zaměřit se více na faktory, které mají souvislost s nástupem syndromu vyhoření
a vycházejí přímo z osobnostních rysů konkrétního jednotlivce. Do této skupiny faktorů
spadají zejména tyto:
Veliké, ba až přílišné nadšení, vnitřní tendence k soutěživosti, ke srovnávání s druhými,
subjektivní vnímání obtížnosti vlastních životních podmínek, špatné vnitřní sebehodnocení
Silné vnímání neúspěchu, špatný fyzický stav, nepravidelný denní biorytmus, snaha udělat
si všechno sám, nízká úroveň asertivity, neschopnost říci „ne,“ nezvládání konfliktů, potřeba
mít všechno pod kontrolou, neschopnost aktivního či pasivního odpočinku, relaxace, přílišná
odpovědnost a pečlivost kladení příliš vysokých nároků na sebe sama, neschopnost přibrzdit.
(Jeklová, Reitmayerová, 2006).
Jedná se tedy o příčiny vzniku syndromu vyhoření, které spočívají v jedinci, a řadíme sem
příčiny na úrovni psychické a tělesné. Na psychické úrovni lze hovořit zejména o základním
reaktivním postoji a slabé dimenzi sebeřízení, dále o negativní myšlení, ztrátě smyslu
každodenní práce, neúčinné strategie zvládání stresu (alkohol, špatné rozložení práce a
odpočinku atd.) a nahromadění nepříznivých životních událostí. Na úrovni tělesné se jedná
o nedostatek odolnosti vůči zátěži, který je dán konstitučně i temperamentem, a v neposlední
řadě velkou roli při vzniku syndromu sehrává také nezdravý způsob života. Tento typ příčin
podrobněji rozepsal Křivohlavý (1998), ve své knize Neztratit nadšení.

2.6 Vývoj syndromu vyhoření v jednotlivých fázích
Syndrom vyhoření lze chápat jako stav, který vzniká v důsledku řady okolností. Lze však na
něj také pohlížet jako na permanentně se vyvíjející proces. V literatuře jsou popsány různé
přístupy ke stanovení různého počtu fází vzniku a utváření syndromu vyhoření (Kebza,
Šolcová, 2003). Zdá se, že všechny teorie vycházejí přibližně ze stejného základu, ale každá
z koncepcí je zaměřena na trochu jinou oblast. Je nutné na tomto místě říci, že každá z fází
má různou dobu trvání, některé fáze mohou probíhat téměř paralelně. Jak se zdá z
dostupných pramenů, vždy závisí na odolnosti jedince, jeho osobnostním potenciálu,
schopnosti zvládat stres a zátěžové situace i na vztazích s okolím. Inteligence jedince není
považována za příliš podstatnou proměnnou s větší hladinou významnosti v tomto procesu.
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Literatura uvádí, že proces vyhořívání trvá i několik let. Nyní se tedy pro srovnání podívejme
na jednotlivé základní koncepce popisující vývoj syndromu vyhoření.
Jedním z těchto přístupů je koncepce Ch. Maslachové (Křivohlavý, 1998):
1, Idealistické nadšení a přetěžování, zaujetí pro věc
2, Emocionální a fyzické vyčerpání
3, Dehumanizace druhých lidí jako obrana před vyhořením
4, Terminální stádium stavění se proti všemu a proti všem a objevení se syndromu v celé
jeho pestrosti
Edelwiche a Brodsky definují pět stádií syndromu vyhoření:
1.

Nadšení - na začátku stojí člověk s vysokými ideály, s extrémním zaujetím pro věc,

který srší elánem, dobrovolně pracuje přesčas, zanedbává volnočasové aktivity
2.

Stagnace = uváznutí – původní představy se člověku nedaří uskutečňovat, začínají se u

něj objevovat psychické a často i fyzické příznaky, člověk zjistil, že má svá omezení a ne
všechny ideály lze naplnit, začíná se ohlížet i po jiných než pracovních záležitostech.
3.

Frustrace = zmaření – člověk nerad chodí do práce a je svým zaměstnáním zklamán,

zajímá se o efektivitu a smysl vlastní práce, opakovaně se setkal s nespolupracujícími
klienty, byrokratickými překážkami … mohou se objevit emocionální a fyzické obtíže
4.

Apatie = netečnost – člověk vnímá klienty nepřátelsky, obtěžují jej, dělá jen to

nejnutnější, vnímá své zaměstnání jen jako zdroj obživy, odmítá rozhovory s kolegy, práci
přesčas, vyhýbá se odborným rozhovorům s kolegy, jakýmkoliv aktivitám
5.

Syndrom vyhoření – v této fázi je dosaženo naprostého vyčerpání, dochází ke ztrátě

smyslu práce, cynismu, odosobnění, odcizení, často končí sebevražedným pokusem,
závislostmi
John W. James (in Křivohlavý, 1998) stanovil 12 po sobě jdoucích fází procesu vyhoření:
1.

Snaha osvědčit se kladně v pracovním procesu.

2.

Snaha udělat vše sám.

3.

Zapomínání na sebe a na vlastní potřeby

4.

Práce, projekt, úkol, cíl atp. se stávají tím zásadním a jediným, oč danému člověku jde.

5.

Zmatení v hodnotovém žebříčku – člověk neví, co je podstatné a co ne.

6.

Kompulzívní (nutkavé) popírání všech příznaků rodícího se vnitřního napětí.

7.

Dezorientace, ztráta naděje, vymizení angažovanosti, zrod cynizmu. Útěk od všeho a

hledání útěchy v alkoholu, drogách, tabletách na uklidnění, přejídání se, hromadění peněz
atd.
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8.

Radikální změny v chování, nesnášení rad a kritiky, osamocení a sociální izolace.

9.

Depersonalizace – ztráta kontaktu sama se sebou a s vlastními životními cíli a

hodnotami.
10. Prázdnota – pocity zoufalství ze selhání a dopadu“ až na dno“. Neutuchající hlad po
smysluplném životě.
11. Deprese – zoufalství z poznání, že nic nefunguje. Nulové sebehodnocení, sebe- cenění,
sebe - vážení.
12. Totální vyčerpání – fyzické, mentální, emocionální vyplenění všech zásob energie a
zdrojů motivace. Pocit nesmyslnosti všeho a marnosti dalšího žití.
(Jeklová, Reitmeyerová, 2006) shrnují jednotlivé fáze do pěti základních podobně jako
Edelwich a Brodsky:
1. Nadšení, idealismus a nereálné očekávání
Člověk neefektivně vydává energii, dobrovolně se přepracovává.
Tato fáze bývá charakteristická velkými nadějemi a nerealistickými očekáváními zvláště s
příchodem prvního zaměstnání, entuziazmem a elánem do práce, o které mají pouze mlhavé
představy. Práce je jejich smysl života, stane se nepostradatelnou a potřebnou pro život.
Člověk se snaží osvědčit, kladně se projevit v pracovním procesu, snaží se udělat vše sám a
dobře. Často zapomíná sám na sebe a na své potřeby. Jeho mysl je naplněna pouze pojmy
práce, projekt, plán, návrh, úkol, cíl. Nebezpečím tohoto stádia je přílišná empatie,
ztotožnění se s klientem a neefektivní vydávání energie, často dobrovolné přepracování
(Tošner, Tošnerová, 2002).

2. Stadium stagnace.
Jedinec slevuje ze svých očekávání, vnímá více reálné podmínky pro svou práci, pomalu se
zaměřuje na uspokojování vlastních potřeb v podobě platu, volného času apod. Jedinec se
již v práci rozkoukal, jeho nadšení není již takové jako na počátku, často již slevil ze svých
počátečních očekávání. Práce přestává být smyslem jeho života. Nemá najednou jasno ve
svém hodnotovém žebříčku. Na první místo se zařadila snaha uspokojovat potřeby typu „mít
volný čas, peníze, přátele, auto, možná i byt a rodinu“. Na druhé místo řadí pracovní dobu,
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profesionální vzestup a výsledky. Má nutkání popírat všechny příznaky rodícího se vnitřního
napětí, což je projevem obrany proti tomu, co se děje.
3. Stádium frustrace.
Jedinec začíná pochybovat o smyslu své práce, o tom, jestli má vůbec význam pomáhat
druhým. Objevují se první výraznější fyzické i psychické potíže, problémy ve vztazích.
Stádium je typické otázkami po efektivitě a smyslu práce jako takové. Pracovník si vědomě
nachází překážky, které mu brání vykonávat práci. Typickými otázkami tohoto období jsou:
„Jaký smysl má pomáhat lidem, kteří nespolupracují?“, „Jaký smysl má moje práce, když
pouze bojuji s byrokracií?“. V tuto dobu se začínají projevovat také obtíže emocionální a
fyzické. Patrné jsou konflikty se spolupracovníky a nadřízenými či radikální změny chování,
jako například odmítání rad či kritiky, vymizení angažovanosti, cynizmus. Dezorientace a
ztráta naděje vede jedince k sociální izolaci. Jsou mu protivné rozhovory jeho kolegů i jejich
přítomnost. V extrémních případech člověk utíká od všeho a hledá útěchu v alkoholu či
jiných nevhodných nástrojích.
4. Stádium apatie.
Jedinec je trvale frustrován, neschopen změnit situaci podle svých očekávání, pracuje jen
tak, jak je to nezbytně nutné, vyhýbá se novým úkolům. Je reakcí na předchozí fázi. Objevuje
se v situaci, kdy je člověk trvale frustrován, nemá možnost nic změnit a přitom ví, že je na
této práci závislý jako na zdroji obživy. Potom v práci dělá pouze to, co má v pracovní náplni,
přesně dodržuje pracovní dobu a vyhýbá se novým úkolům a pokud je to možné, třeba i
klientům. Pociťuje prázdnotu, je zoufalý, že selhal a dopadl až na dno. Je v depresi z poznání,
že nic nefunguje a nic nemá smysl. Vlastní sebehodnocení bývá na nulovém bodě. “Vše je
marnost nad marnost“. Jakýmsi posledním symptomem tohoto stádia se stává fyzické,
emocionální a mentální vyčerpání. Člověk je bez energie, bez motivace.
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5. Stádium intervence.
Vede k jakémukoliv přerušení tohoto procesu, může jím být přerušení práce, životní změna,
více času pro svoje zájmy nebo přehodnocení situace a realistický náhled. Tato poslední fáze
je jakýmkoliv krokem, který je reakcí na vyhoření a vede k přerušení koloběhu zklamání.
Intervence může být různá: supervize, další vzdělávání, seberozvoj, pomoc přátel či
odborníků, nově definovaný vztah k práci, svému okolí a kolegům, odjezd na dovolenou,
změna role, přestěhování, nalezení nových přátel, více času na soukromý život. Zde se však
Reitmeyerová a Jeklová s Edelwichem a Brodskym poněkud rozcházejí, avšak jejich pohled
na věc se jeví jako optimističtější.
Syndrom vyhoření uvádějí některé studie častěji u žen, což může být ovlivněno skutečností,
že řada výzkumů byla prováděna výhradně na typicky feminizovaných skupinách, jako jsou
učitelky, sociální pracovnice, zdravotní sestry. Je třeba poznamenat, že řada významných
charakteristik vyhoření či vyhaslosti je osobnostně založena, ale burnout jako celek je zřejmě
třeba považovat spíše za výsledek střetu určitých psychických a fyzických dispozic, úrovně
sociability a sociální opory, schopnosti čelit stresu a zvládat jej, s působením stresu
především chronické povahy.

2.7. Příznaky syndromu vyhoření
Burnout bývá klasifikován jako situačně indukovaná stresová reakce nebo též podle
některých autorů jako poslední fáze stresové odpovědi. Důsledky vnímaného selhání jedince
se projevují ve vztahu k sobě a k pracovní činnosti.

1.

Psychické příznaky v kognitivní rovině

Nyní budeme popisovat psychické příznaky, které jsou odborníky řazeny do kategorie
kognitivní, tedy poznávací a rozumové. V literatuře jsou uváděny zejména tyto:
Ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti, nechuť, lhostejnost k práci,
negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu, únik do fantazie, potíže
se soustředěním. (Jeklová, Reitmeyerová, 2006).
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2. Psychické příznaky v emocionální rovině
Autorky Jeklová a Reitmeyerová (2006) uvádějí zejména pocity sklíčenosti, bezmoci,
popudlivosti, agresivity, nespokojenosti a pocity nedostatku uznání. Kebza a Šolcová
(2003), uvádějí pocity sebelítosti, intenzivní prožitky nedostatku uznání, přesvědčení o
vlastní postradatelnosti, bezcennosti a bezvýznamnosti. V této kategorii příznaků rovněž
nalézáme zmínky o projevech depresí. Cynizmus a nervozita jsou více patrné ve vnějších
projevech člověka. Objekt má pocit duševního vyčerpání, ztráty energie. Mohou se objevit
negativismy vůči profesi i vůči ostatním lidem, kterých se tato profese týká.
3. Tělesné příznaky syndromu vyhoření.
Specifikují například Kebza a Šolcová (2003), jako stav celkové únavy organismu apatie a
ochablosti v kontextu rychlé unavitelnosti obecně. Mohou se objevit a také se objevují
vegetativní obtíže, jako jsou bolesti u srdce, změny srdeční frekvence, zažívací a dýchací
obtíže, bolesti hlavy, poruchy krevního tlaku, poruchy spánku, bolesti svalů a podobně.
Jeklová a Reitmayerová, (2006) uvádějí zejména tyto: poruchy spánku, chuti k jídlu,
náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívací obtíže), rychlou
unavitelnost, vyčerpanost, svalové napětí, vysoký krevní tlak. Nezřídka lékař nehledá
příčinu somatických obtíží v psychice. V této kategorii příznaků se můžeme setkat též s
chronickými onemocněními různého druhu, ale i se zvýšenými tendencemi k návyku na
psychoaktivní látky jako jsou například alkohol, léky a tabák.
4. Sociální vztahy.
V sociálních vztazích dochází k ubývání angažovanosti, snahy pomáhat problémovým
klientům, k omezení kontaktů s klienty a jejich příbuznými, omezení kontaktů s kolegy.
Většinou přibývá konfliktů v oblasti soukromí. Dochází k nedostatečné přípravě k výkonu
práce, objevuje se zjevná nechuť k vykonávané profesi a všemu, co s ní souvisí. U osob s
původně vysokou empatií se objevuje nízká empatie.
V průběhu téměř třiceti let výzkumu tohoto problému se objevila ve světové literatuře řada
pojetí a vymezení syndromu vyhoření, jež se často v různých aspektech vzájemně liší. Lze
však konstatovat, že většina pojetí se shoduje alespoň v těchto základních bodech:
1.

Jde především o psychický stav, prožitek vyčerpání.

2.

Vyskytuje se zvláště u profesí, obsahující jako podstatnou složku pracovní náplně práci

s lidmi.
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3.

Tvoří jej řada symptomů především v oblasti psychické, částečně však též v oblasti

fyzické a sociální.
4.

Klíčovou složkou syndromu je zřejmě emoční exhausce, kognitivní vyčerpání a

opotřebení a často i celková únava.
5.

Všechny hlavní složky tohoto syndromu rezultují z chronického stresu.

2.8 Odlišení syndromu vyhoření a stavů vznikajících následkem stresu
Na tomto místě bych se ráda v krátkosti odlišila syndrom vyhoření od jiných zátěžových
situací a negativních psychických stavů.
Zátěžové situace mohou mít podstatný vliv na vznik a vývoj syndromu vyhoření, bývají i
jednou z hlavních příčin. Přímo jej podporují tím, že mohou vést a často také vedou k
narušení psychické rovnováhy. Někdy jen dočasně nebo jen částečně, někdy trvaleji. Toto
narušení se projevuje změnou prožívání, uvažování i chování. Syndrom vyhoření se svými
příznaky často podobá také jiným psychickým stavům. Ráda bych tedy přiblížila ty, které
mají k vyhoření nejblíže nebo mají podobné příznaky. Stres je základní stavební kámen na
cestě k vyhoření. K tématu stresu se však podrobněji vrátím v kapitole stresory v učitelství.
Nyní bych ráda toto téma zmínila v rámci srovnání. Irmiš (1996), definuje stres jako
nadměrnou zátěž. Je to vnitřní stav jedince, který je přímo něčím ohrožován nebo ohrožení
očekává, a přitom má pocit, že tyto nepříznivé vlivy nemusí dobře zvládnout. Stres dále
definujeme jako napětí mezi tím, co člověka zatěžuje, a zdroji zvládání této zátěže. Do stresu
se může dostat každý při různých činnostech a situacích. Naproti tomu vyhořením trpí
převážně lidé zaujatí svojí prací, kteří mají vysoké cíle a očekávání, výkonovou motivaci
apod., ale hlavně ti, kteří pracují s lidmi v rámci pomáhajících profesí. Ze stresu se lze snadno
dostat k vyčerpání, ale tam, kde je sice práce náročná, ale smysluplná a překážky se zvládají,
se minimalizuje vznik syndromu vyhoření.(Křivohlavý, 1998). Podle Potterové (1997) je
stres fyzická reakce na změnu v našem okolí. Každá změna přináší nejistotu a vyžaduje
přizpůsobení, které otevře cestu k úspěchu.
Způsob zvládnutí stresu nebo spíše míra vyrovnání se s takovou zátěžovou situací funguje
jako zkušenost ovlivňující budoucí reakci jedince na podobné situace. Pracovní stres se
projevuje poněkud jinak, než jak je tomu v kontextu běžného života. Ukázalo se, že vysoce
stresogenní je práce charakterizovaná vysokými nároky na kvalitu, odpovědnost a nasazení
pracovníka při současné nízké autonomii pracovní činnosti. Autonomie pracovní činnosti
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představuje možnost pracovníka rozhodovat o tempu práce, její povaze a podmínkách.
(Kebza, Šolcová, 2003).
Deprese. Tento pojem je v lékařském slovníku definován jako sklíčená nálada, skleslost a
beznadějnost. (Valach, 1984). Podle statistik světové zdravotnické organizace (WHO –
World Health Organisation) patří deprese k nejčastějším nemocím v celosvětovém měřítku.
Téměř 20% lidí alespoň jednou v životě nějakou formou deprese trpělo a 3-5% jí trpí trvale.
(Vollmerová, 1998). Může propuknout u kohokoliv. U lidí, kteří nadměrně pracují, u lidí,
kteří pracují s mírou, i u těch, kteří nepracovali nikdy. Nevyhne se ani chudým, ani bohatým,
ani mladým, ani starým. Deprese se vztahuje k problémům v životě. Je signálem, že kladné
interakce jsou v nerovnováze s neutrálními či negativními.(Křivohlavý, 1998). Oproti
vyhoření, s nímž má deprese řadu shodných nebo podobných symptomů (smutná nálada,
pocity zmaru, ztráta motivace a energie, pocity bezcennosti atd.), se dá říci, že deprese má
často úzký vztah k negativním zážitkům z mládí. Dá se léčit farmakoterapeuticky, ale
syndrom vyhoření se takto léčit nedá. Deprese patří k chorobám, u nichž je pro lékaře těžké
stanovit diagnózu. Syndrom vyhoření a depresi můžeme také od sebe odlišit tím, že deprese
mají negativní vliv na celou řadu životních aktivit, zatímco vyhoření se omezuje jen na
myšlenky a pocity týkající se profesního výkonu a jeho důsledků. Výrazným odlišovacím
znakem mezi depresí a vyhořením je sezónnost výskytu, která je typická pro endogenní
depresi, na rozdíl od depresivního ladění vyskytujícího se u vyhoření. Freudenberger
odlišuje depresi od vyhoření tak, že podle něho je deprese všudypřítomná, všeprostupující.
Kdežto v počátečních fázích vyhoření jsou symptomy přítomny pouze v práci a v určitých
situacích spojených se zaměstnáním. V ostatních oblastech života jsou postižení schopni být
stále spokojení a produktivní. (Libigerová,1999).
K syndromu vyhoření má velmi blízko i chronická únava. Jejich společnými znaky jsou
kromě únavy snížená schopnost soustředění, poruchy kognitivních funkcí a výskyt
depresivní somatiky. Najdeme však i celou řadu odlišností. Jsou to například zvýšená
teplota, bolesti v krku, citlivost lymfatických uzlin, bolesti kosterního svalstva, otoky
kloubů, světloplachost, apod. (Mládková, 2011).
Neurastenie má se syndromem vyhoření spoustu společných znaků. Patří k nim zvýšená
únava, potíže se soustředěním, mírná deprese. V lékařském slovníku je neurastenie
definována jako nervová slabost. Rozlišovacím znakem jsou závratě, které provází právě
neurastenii. U vyhoření se téměř nevyskytují. (Kebza, Šolcová, 1998).
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Existenciální neuróza je často nazývána moderním negativním jevem. Jedná se o pocit
zplanění života a naprosté existenční beznaděje. Můžeme říci, že jde o ztrátu smysluplnosti
života, a někteří autoři hovoří až o jeho nesmyslnosti. S takovýmto stavem se setkáváme i u
vyhoření, ale až v jeho poslední fázi.(Křivohlavý, 1998).
Alexithymie patří mezi rizikové faktory. Osoby s velkou úrovní alexithymie jsou
charakterizovány sníženou schopností introspekce, omezenou afektivní zkušeností, chudou
fantazií a schizoidními rysy v chování. Původně byla alexithymie dávána do souvislosti s
psychosomatickými onemocněními jako jejich průvodní fenomén a nejvýraznější
psychologický rizikový faktor (Řehulka, Řehulková 1998). Společné znaky alexithymie a
syndromu vyhoření jsou především emocionální oploštělost, otupělost v sociálních vztazích,
celková netečnost redukce invence, imaginativních aktivit, kreativity a někdy i konkrétně
operační styl myšlení (Kebza, Šolcová, 1998).
Vyčerpání. Příznaky syndromu vyhoření a vyčerpání jsou velmi podobné – zahrnují stav
tělesného, emocionálního a duševního vyčerpání, jejich příčiny se však liší. Příčinou
vyčerpání může být jakákoliv chronická zátěž, ať už duševní, fyzická nebo emocionální.
Ačkoliv se vyčerpání může objevit i v důsledku náhlé změny v životě člověka, například po
traumatickém zážitku, ve většině případů vzniká spíše na základě obvyklých vleklých obtíží
v zaměstnání nebo v soukromém životě, všude tam, kde negativní aspekty převládají nad
pozitivními a kde se člověku nedostává přiměřené odměny a ocenění. Vyhoření se naproti
tomu objevuje jako důsledek chronické emocionální zátěže spojené s dlouhodobým a
intenzivním nasazením pro druhé lidi. Syndrom vyhoření tak zpravidla zahrnuje i
vyčerpání.(Mallotová,2000).
Únava. Obecně můžeme říci, že únava je spojena s fyzickou zátěží a dostaneme se z ní
odpočinkem. Únavu z fyzické zátěže pociťujeme převážně kladně. Únava z intelektuální
práce je často spojována s tím, že se nám něco podařilo udělat. U syndromu vyhoření si není
možné od únavy odpočinout, je vnímána negativně, tíživě, bezvýchodně Je často spojována
s pocitem selhání a marnosti (Křivohlavý, 1998). Vyhoření je způsobeno emočně
vyčerpávajícími, zatěžujícími vzájemnými vztahy profesionálů pracujících s lidmi.
Příznaky syndromu vyhoření provázejí nejenom jednotlivce samého, ale i kvalitu jeho práce,
postižení bývají častěji nemocní a déle setrvávají v nemoci. Často se problém pozná až velmi
pozdě. Je třeba poznamenat, že linie mezi příznaky syndromu vyhoření a sekundárními, či
podobnými diagnózami je velmi tenká, mnohdy obtížně rozpoznatelná i pro dlouholetého
praktika z oboru psychiatrie. Tuto skutečnost mi potvrdili přední plzeňští psychiatři. Mimo
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jiné uvádějí zcela podstatný argument, který se týká objektivity anamnestických pramenů.
Pokud pracují s dospělým pacientem, který úmyslně zatajuje či zkresluje informace týkající
se jeho soukromí a profesního života, bývá obtížné někdy i delší dobu stanovit přesnou
diagnózu. Stavu věci nenahrává ani skutečnost, že jednotlivá setkání s pacientem jsou časově
limitována.
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3 Učitel a jeho role ve výchovně vzdělávacím procesu
Svou práci jsem se rozhodla věnovat zejména učitelům, jejichž profese se vyjímá na předních
příčkách profesí, které jsou výrazně ohroženy syndromem vyhoření, zejména pak učitelům
2. stupně základních škol. Podle průzkumů UNESCO z října 2008 se povolání učitele v naší
republice řadí na příčku třetí (učitel na vysoké škole) a příčku čtvrtou (učitel na škole střední
a základní) v žebříčku prestiže vybraných profesí). V průzkumech z této doby bylo rovněž
uvedeno, že na světě chybí 18 milionů učitelů, kterých by bylo zapotřebí, aby do roku 2015
mohlo být dosaženo kvalitního základního vzdělání pro všechny.
Učitelé jsou velmi důležitou součástí našeho života. Ať chceme či nikoliv většina z nás je
učiteli ovlivněna více či méně na celý život. Bohužel mám pocit, že je tato skutečnost spíše
podceňována nejen širokou veřejností, ale bohužel i příslušnými institucemi. Nejedná se
přeci jen o bytost z masa kostí, která v průběhu vyučovací hodiny předá své studiem získané
znalosti žactvu. Jedná se přeci o člověka sic studovaného, ale též životem zkoušeného,
nuceného zastávat mnoho životních rolí a zkoušeného velikou odpovědností. Učitel je
zejména člověk a jako takový i on, coby profesionál je každý jiný, byť by studoval stejnou
školu a stejný obor s milionem dalších kolegů. Každý učitel si vybral studia pedagogiky
trochu z jiného důvodu. Každý vyrůstal v jiných rodinných, sociálních a ekonomických
podmínkách, každý má svůj osobitý individuální potenciál zahrnující jednak hodnoty a
jednak množství energie, které je schopen a ochoten vydávat. Každý učitel byl dítětem,
kamarádem, studentem a léta sbíral zkušenosti. Po studiích se každý svým osobitým
způsobem vydal na profesní dráhu, ale stal se kolegou, rodičem, partnerem a znovu sbíral
zkušenosti ať pozitivní, či ty negativní, které náš život obohacují z jiné strany. Zároveň však,
ať už se člověk – učitel nachází v kterékoliv vývojové etapě a ať se v danou chvíli cítí
jakkoliv, je pod velmi silným drobnohledem naší společnosti. Tato společnost od něj žádá,
aby naučil děti různého intelektového potenciálu a osobnostních vlastností vědomostem,
připravil je na život, byl žákům oporou v krizových chvílích, byl jim vzorem, kamarádem a
mnohdy i náhradním rodičem bez patřičných kompetencí. Žádá se, aby stále zvyšoval svoji
kvalifikaci, znal rodinné zázemí svých žáků, byl vzorným občanem a kolegou, aby uměl být
i diagnostikem, zdravotníkem a vůbec, aby zastával na výbornou spoustu dalších rolí. Nabízí
se tedy otázka, zda je možno se na takovou profesní dráhu bez bázně a hany vydat jen s
teoretickou výbavou a minimální praxí po dokončení studia pedagogické fakulty. Ale i
otázka, zda je od naší společnosti korektní, nechat člověka – učitele napospas osudu. Obecně
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má učitel roli vzdělávací a výchovnou. V roli vzdělávací informuje, podněcuje, předává,
motivuje, inspiruje, kontroluje, řídí,…. V roli výchovné by měl být empatickým,
naslouchajícím, podporujícím, ale také kontrolujícím a trestajícím. Je tedy zřejmé, že role
učitele je již svým vnitřním obsahem nejen náročná, ale i rozporuplná. Tím pádem tedy
logicky může, a také dochází ke střetu a míchání rolí, které učitel zastává.
Příkladem může být varianta učitel jako rodič: Toto je celkem častá varianta. Dítě paní
učitelky je zároveň žákem školy, kde matka učitelka působí. Přináší rizika mezi kolegy,
kolegyně si ke kolegyni - matce dovolí podstatně více, než by si dovolila k jiné matce.
Učitelka – matka se chová nepřiměřeně k dítěti, a to jak ve formě, že ho protěžuje, nebo je
na něj mnohem přísnější, aby to nevypadalo, že ho protěžuje. Přináší rizika dítěti, děti učitelů
jsou rizikovější jako potenciální oběti šikany.
Varianta učitel - kamarád žáků. Zde jsou rizikovou skupinou zejména začínající učitelé s
méně vyzrálou osobností. Nejde jen o nepřiměřeně benevolentní přístup, ale mnohdy o
nedůslednost v dodržování a vyžadování pravidel, či až koalici se žáky. Mladý, začínající
učitel si zde může přivodit nejen problém vůči sobě samému, ale i ve vztahu s kolegy.
Přátelský vztah se žáky je jistě důležitý a vítaný, ale musí mít svá pravidla a své limity, které
budou od počátku jasně vymezeny, oboustranně akceptovány a dodržovány. V opačném
případě mohou přivodit kontraproduktivní efekt.
Učitelka jako kamarádka rodičů. Tato situace je velmi častá. Učitel je také jen člověk a má
potřebu se ve svém volnu sdružovat. Jako příklad uvedu toto. Paní učitelka chodí po skončení
pracovní doby cvičit aerobik. Dochází sem společně s matkami svých žáků. Občas si po
cvičení zajdou na kávu, popovídají o soukromí, vzájemně se na sebe něco dozví. Pak se
učitelka dostane do situace, kdy musí pokárat či potrestat dítě své kamarádky z aerobiku a
problém je na světě. Pokud to udělá, svět se nepochybně dozví její tajemství, pokud to
neudělá, přijde o pozici spravedlivé učitelky a o úctu žáků i rodičů.
Učitel jako terapeut. Může například vzniknout, když dítě své oblíbené učitelce svěří své
trable s rodiči pod podmínkou, že to nesmí nikomu říci. Pokud se paní učitelce zdá, že je dítě
třeba i v nějakém smyslu týráno, má ohlašovací povinnost. Pak, ale poruší slib daný dítěti.
Takových příkladů je mnoho. Dochází k mísení rolí i rolovým konfliktům a pro každého
učitele je velmi obtížné se mnohdy v dané situaci vyznat a najít nejvhodnější východisko.
Jedním z nich je nastavení limitů. Limit nám dává určitý řád a jistotu. Jedním ze způsobů
jak se dopracovat k nastavení limitů, pokud nejsme tak dokonalí, že to zvládneme sami, je
supervize, ale k tomuto tématu se vrátím později.
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Na tomto místě by možná bylo vhodné zmínit, že to jak se učitel vyrovná se svou rolí, mimo
jiné, vychází i z jeho postoje v rámci zvoleného stylu výchovného působení. Čáp a Mareš
(2007) dělí základní styly učitelova výchovného působení takto:
-

Autokratický styl (záporný emoční vztah a silné řízení).

Učitel stále něco rozkazuje a zakazuje. Mnoho sám mluví, nepustí druhé ke slovu. Vyčítá,
vyhrožuje, varuje, často trestá. Vyvolává napětí a strach. Zajímá se jen o výkony a kázeň, a
ne o možnosti a podmínky žáků. Málo přihlíží k přáním a potřebám dětí, popřípadě je nezná
ani se nesnaží je poznat, děti prostě musí poslouchat. Požaduje, aby se vše dělalo přesně
podle jeho pokynů, nepřipouští například jiný, samostatný postup řešení úlohy. Omezuje
samostatnost a iniciativu žáků. Pokud se pokouší o humor, přechází do ironie a
zesměšňování některých žáků.
-

Liberální styl s nezájmem o dítě (záporný emoční vztah a slabé řízení)

je typický nízkými požadavky na výkon a kázeň a nedostatečnou kontrolou jejich plnění.
Učitelovo chování tak působí dojmem lhostejnosti k tomu, co se kolem děje i lhostejností k
žákům.“ Žáci učitele unavují a obtěžují“.
-

Rozporný autokraticko – liberalní styl (Záporný emoční vztah s rozporným řízením),

kdy se mísí předchozí styly, případně se střídají.
-

Laskavý liberální styl (typický kladným emočním vztahem a slabým řízením).

Učitel zde projevuje sympatie k žákům, porozumění jejich potřebám, ale omlouvá jejich
nedostatky, klade nízké požadavky, případně nekontroluje jejich plnění. Autoři připodobňují
toto chování učitele k litující a ochraňující matce.
-

Integrační styl (charakteristický kladným emočním vztahem a středním až zesíleným
řízením).

Učitel je zde popsán jako klidný, bez agresivních výbuchů, ale také bez úzkosti a nervozity,
ochotný žákům porozumět a pomoci. Projevuje žákům důvěru, věří, že splní požadavky.
Klade na žáky přiměřené, postupně se stupňující požadavky. Podporuje žáky v samostatnosti
a vlastní iniciativě. Působí jako příklad. Místo striktních příkazů dovede položit vhodnou
otázku, dá žákům podnět k zamyšlení, umožní jim účast na rozhodování.
Naše školství bezpochyby skýtá možnost vidět jednotlivé výše uvedené styly ve všech
podobách. U některých učitelů v průběhu jejich profesního vývoje je možno zaznamenat i
vývoj v podobě střídání těchto stylů. V souvislosti s vyhoříváním lze u učitele pozorovat styl
autokratický, nebo jeho nejvýraznější rysy. Z mého pohledu je nejlepším stylem styl
integrační.
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Učitel patří k významným osobám v lidském životě a může působit silně příznivě, či naopak
nepříznivě, svým záměrným výchovným působením, komunikací, interakcí, vztahem k
žákům i svou osobností. Může se stát důležitým modelem pro dítě a mladistvého. Jak již
bylo řečeno stěžejní rolí učitele je vzdělávat a vychovávat, ale nebývá jednoduché oba
momenty vhodně sloučit. Ve čtyřicátých letech švýcarský psycholog Caselmann (Čáp,
Mareš, 2007) rozlišil dva základní typy učitelů, a sice, učitele zaměřeného na obor, s menším
zájmem o žáka a jeho zájmy a možnosti, případně i problémy, kterého nazývá logotrop a
paidotropa, který se zabývá více žáky a je mnohdy charakterizován až nemírnou
shovívavostí. Přičemž oba typy učitelů v krajních podobách vedou k nežádoucím
výsledkům. Jak je známo žáci potřebují učitele jako osobnost s lidským vztahem, s
porozuměním pro kolektiv třídního kolektivu, ale i pro individuální potíže jednotlivých žáků.
Žáci mají rádi učitele, kteří dokáží přehledně a smysluplně vykládat učební látku, případně
pomohou s obtížemi v učení, ale umějí též naslouchat osobním problémům žáků, ale zároveň
si dokáží udržet patřičnou kázeň.
O rolích v učitelské profesi zajímavým způsobem pojednává rovněž Štech (1998) v
souvislosti s krizí učitelské profese. Zabývá se otázkou dosud vymezených rolí pedagoga,
činnostmi, které musí vykonávat i sebe vymezením učitelů samotných. Ve svém pojednání
vychází mimo jiné i z historických a filosofických pramenů. Hledá odpověď na otázku, co
je vlastně dnes považováno za výsostně specifické na profesi učitele – co nezastane ani rodič,
ani jiný vychovatel, ani masmédia a podobně. Pojednání je nejen teoretické, ale vychází též
z analýzy kolektivu školních etnografů a studentů pedagogické fakulty. Všechny zúčastněné
pojila snaha podívat se na učitelskou profesi z hlediska jejího osvojování tedy pohledem
pedagoga i učitelského“ učně“ – studenta pedagogiky v rámci jeho pregraduálního studia.
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3.1 Nároky na učitele z hlediska vzdělávání a celoživotního vzdělávání
V naší zemi je nezbytnou součástí vzdělání každého učitele magisterské studium
pedagogické fakulty s příslušnou aprobací zvolených předmětů. Vychází se zde ze zákona
563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících, Hlava I., díl 2, § 7 a § 8, kde se uvádí že:“
Učitel 1. a 2. stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním
v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd “.
Budoucí učitel je zasvěcen do základů psychologie, speciální pedagogiky i logopedie. V
průběhu studia vykoná zcela minimální praxi hodnocenou zkušenějším pedagogem s určitou
délkou pedagogické praxe.
Po zahájení vlastní praxe posléze zjišťuje, že je spousta věcí, které jej škola nenaučila.
Hledala jsem, zda se někde píše o tom, že by škola, na kterou absolvent nastoupí jako
začínající učitel, měla přímo povinnost zajistit mu profesní podporu a supervizi. Bohužel
jsem nic takového neobjevila. Vše je na benevolenci a kolegialitě. V dřívější době sice role
uvádějícího učitele existovala, ale v současnosti již nikoliv. Je sice pravda, že chybami se
člověk učí a škola života, je tou nejlepší školou vůbec, ale učitel by neměl chybovat často,
protože pracuje s dětmi, s budoucí generací a jeho chyby by mohly mít fatální následky. Bez
reakce nemohu nechat nedávné diskuse o nárocích na vzdělání učitele, které vznikly
zjištěním, že na našich školách dlouhá léta vyučují učitelé, kteří mají“ jen“ pedagogické
minimum a přitom jsou řadu let hodnoceni veřejností jako vynikající učitelé. Často se ozýval
názor, že učitelem se člověk rodí a žádná škola na světě jej nemůže na výkon jeho povolání
dostatečně připravit.
Myslím si osobně, že pravda, jak už to tak bývá, bude někde uprostřed.
Osobnostní základ je pro výkon profese učitele určitě velmi důležitý. Při přijímacím řízení
však osobnostní profil uchazeče o studium nikdo nezkoumá. Velmi záleží na komunikačních
dovednostech, na vůli, odpovědnosti, schopnostech asertivního jednání, na míře frustrační
tolerance, na schopnostech učit se novým poznatkům a tak dále. Ale mít dobrý teoretický
základ z dob studia vysoké školy, je rovněž nezbytnost. Vzhledem k tomu, že s takto
nabytými vědomostmi si opravdu člověk nevystačí po celý život, bylo by ideální, kdyby
mohli absolventi nadále setrvat ve spolupráci s vysokou školou a vzájemně se obohacovat.
Což, ale pokud vím, také nefunguje. Z veřejně dostupných studijních plánů a programů je
patrno, že na českých univerzitách obecně není dostatek programů, které by se zabývaly
osobnostním rozvojem a praktickými prožitkovými semináři v průběhu studia. Postrádám
semináře, které by se více zaměřovaly na sebereflexi, asertivitu. Objevila jsem na
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Západočeské univerzitě volitelný předmět s názvem Psychohygiena. Dle mého soudu je
volitelnost téměř nepřípustná.
K této problematice se vyjadřují i vyučující zahrnutí v mém výzkumu. Podrobnější výsledky
představím později.
Ať tak či tak, skutečností zůstává, že člověk, ať již učitel, či kdokoliv jiný, se musí učit celý
život. U učitele, je však celoživotní vzdělávání naprostou nezbytností k výkonu jeho profese.
Vzhledem k tomu, že pedagogické kolektivy na školách stárnou a nový kádr nastupuje v
menším měřítku, než by bylo zapotřebí, vyvstává tedy patrně problém, který bude
nepochybně nutno řešit v celostátním měřítku.
Pojďme se nyní podívat na konkrétní čísla, která potvrzují popsané údaje o věkové struktuře
pedagogických pracovníků v regionálním školství (Týdeník školství, 2011, č. 22) Převážná
část učitelek spadá do věkového intervalu 36-55 let. Mladé učitelky do 25 let v současnosti
přestavují přibližně 3,5 procenta, 26-35letých učitelek je v regionálním školství 18 procent.
V průběhu sledovaného období výrazně vzrostlo zastoupení 46letých a starších učitelek (od
roku 2006 do roku 2010 ze 43 % na 50 %) a v mladších věkových kategoriích tak učitelek
relativně ubývá. Věková struktura mužů – učitelů je daleko vyrovnanější, a to i z pohledu
vývoje. V krajních věkových kategoriích do 25 let a 66let a více let jsou 2 - 3 % mužů –
učitelů, v dalších desetiletých věkových skupinách se jejich podíl pohybuje okolo 25 %
stabilně v průběhu celého sledovacího období. Učitelé – muži jsou sice ve srovnání s
učitelkami poměrně starší, ale na druhou stranu je mezi učiteli – muži relativně více také
mladých učitelů do 35 let.
V základním školství je 2,5 procenta učitelů ve věku do 25 let a to jak mužů, tak i žen, ale
ve skupině 26 – 35letých je již více než třetina učitelů – mužů. I v tomto případě jejich
zastoupení klesá ve sledovaném období ve prospěch starších věkových kategorií.
„Je tedy zřejmé, že věková struktura pedagogických pracovníků regionálního školství se
postupně mění a pedagogické sbory, mimo jiné i vzhledem k pozdějším odchodům do
důchodu stárnou. To spolu s úbytkem pedagogů – mužů tvoří poměrně zásadní problém.
Vývoj posledních pěti let však ukazuje, že trend stárnutí a feminizace školství má
dlouhodobější charakter, který bude ke změně vyžadovat daleko větší a účinnější snahy o
zatraktivnění učitelství a vykonávání pedagogických profesí. (Konrádová, 2011).
Osobně mě zaráží i skutečnost, že přijímání nových studentů na pedagogické fakulty je
pojímáno poněkud nezodpovědně. Součástí přijímacích zkoušek by měly být i psychotesty,
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stejně tak, jako je tomu u jiných podobně náročných pomáhajících profesí, například, u
policie. Myslím, že by bylo na místě minimálně znát osobnostní profil uchazeče, pomoci mu
naučit znát sama sebe a umět pracovat sám se sebou.
Trénovat a rozvíjet schopnost sebereflexe a efektivní relaxace by měli mít i ti učitelé, kteří
brány školy již dávno opustili a měli by mít snad i povinnost využít studijního volna k těmto
účelům. Vím z praxe, že realizovat tuto myšlenku v současném systému základního školství
by nebylo až tak jednoduché, ale pro mnoho učitelů by tato změna v systému jistě znamenala
úlevu.

3.2 Učitel v interakci
Již výše jsem pojednávala o mísení rolí, které zastává učitel, a jež může svojí nemalou
měrou, určitým způsobem, přispívat k nárůstu dlouhodobého stresu a tím tedy rovněž
přispívat k postupnému vyhořívání.
Ráda bych se k tomuto tématu ještě krátce vrátila a zaměřila se na aspekty tohoto problému,
které nakumulovány na jednom místě konkrétního pracoviště mohou působit jako výrazný
spouštěč rozvoje vyhořívání kolektivu i jednotlivců.
Být kolegou je role, kterou se člověk nemůže naučit na žádné škole a vychází z osobnostních
předpokladů a z žebříčku hodnot toho kterého člověka, ale i ze zkušeností ve vztazích. Je
obecně známo, že špatné vztahy na pracovišti podporují rozvoj syndromu vyhoření, ale když
se nad problémem zamyslíme více, jsme u otázky, co bylo dříve, zda slepice, či vejce.
Interakce učitel žák je stále hodně diskutovaná otázka. Interpersonální vztahy ve škole jsou
mnohotvárné a mnohočetné, neexistuje žádný jednoduchý a univerzální recept na jejich
zvládnutí. Jak se zdá, představují sociální vztahy základ edukačních procesů. Edukační
vztahy mezi učitelem a žákem jsou v zásadě asymetrické a realizují se zejména v souvislosti
s učivem. Role učitele a žáka jsou vůči sobě asymetrické, ale komplementární. Učitel bez
žáků není učitel. (Gillernová, Krejčová a kol., 2012).
Vztahy ve škole nejsou závislé jen na osobnostních a inteligenčních předpokladech
zúčastněných, ale i na jejich vzájemném očekávání, sociální vyspělosti a na zkušenostech s
naplňováním očekávání.
Podívejme se na vztah mezi podřízeným a vedením. Nenašel se člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem. To říkávala už i moje moudrá babička a bude to tak i nadále. Mnohdy je však
patrno, že vedoucí pracovníci preferují vlastní prestiž a ambice a nehledí na potřeby svých
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podřízených, nic o nich neví a nejsou jim dostatečnou oporou. I tímto tématem jsem se
zabývala ve svých rozhovorech s učiteli. Jaké byly jejich názory, se můžeme podrobněji
dozvědět později.
Následně se podívejme na vztah mezi učitelem a rodičem. Nedostatečná informovanost
veřejnosti o všech povinnostech a aspektech učitelské profese, společenská neúcta k roli
pedagoga a snad i malá míra zapojení rodičů do vzdělávacího procesu a na druhé straně velká
zodpovědnost učitele, jeho výrazné vytížení a nedostatek kompetencí na straně následující,
to jsou dle mého soudu, spouštěče rezignovanosti pedagogů i důvodem k jejich případnému
odchodu ze školství.
Bez povšimnutí nemůže být ani vztah mezi učitelem a úřady a odbornými pracovišti. Často
se od učitele očekává, aby byl stoprocentním diagnostikem, odhadl složitou situaci v rodině,
nahlásil domácí násilí, popsal a vyšetřil šikanu, zjistil rodičům, že jejich dítě má specifickou
poruchu učení, zprostředkoval jim kontakt s odborným pracovištěm a následně se pasoval
do role terapeuta. Zátěž v podobě velkých očekávání od pedagoga a následně i odpovědnost
za výsledek rovněž nemůže přispět k celkové pohodě učitele.
A jaká je pozice učitele v roli nadřízeného. Je to velmi zajímavá kombinace. Je známo, že
vedoucí pracovník má krácenou přímou práci s dětmi, aby se mohl více soustředit na vedení.
Do okruhu vedení jsou počítáni i výchovní poradci na školách. Běžný učitel je pak stavěn
do pozice, kdy kromě přímé práce s dětmi, musí řešit záležitosti, které jsou podobné práci
výchovného poradce, ale nemá na ně vyhrazen zvláštní prostor. Často se nevejdou do počtu
hodin nepřímé práce a nutí jej, aby pracoval v době svého osobního volna. Tato skutečnost
pak logicky vede k nevraživosti v kolektivu a dále pak může působit i na vnímání sebe sama
tohoto konkrétního učitele a může ovlivňovat jeho postoj k výkonu pedagogické praxe.
Učitel v roli nadřízeného by měl být pro své kolegy vzorem i oporou. Jak to, ale vypadá
v praxi? Je tomu opravdu tak, nebo je realita vzdálená tomuto ideálnímu vzorci? Odpovědi
můžeme opět hledat v rozhovorech s učiteli mého výzkumného vzorku.
Dle mého soudu máme stále, přes veškeré snahy, nedostatečně propracovaný systém
školství. Jsou nedostatečně vymezeny kompetence a pravomoci, jakož i limity.
V neposlední řadě chybí systém dostatečné péče o zaměstnance v podobě, zaměstnaneckých
bonusů, kariérních postupů, kvalitní supervize a dalšího vzdělávání.
Stresory v učitelství se však budeme podrobněji zabývat v následujících kapitolách.
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3.3 Osobnostní požadavky na roli pedagoga
Mnohá výzkumná šetření potvrzují významnou souvislost vyhoření s osobnostními
determinantami jako je například sebeúcta, profesionální self-účinnost, dispoziční
optimismus a vnímané emoční schopnosti, celková duševní pohoda (tzv. Well – being) či
profesní motivace.
Například Jaro Křivohlavý (1998) uvádí vztah mezi osobnostními determinantami a
syndromem vyhoření, který závisí na zdravé či nezdravé orientaci na pracovní výkon nebo
psychické náchylnosti k vyhoření.
Osobnostní determinanty ve vztahu k profesní adaptaci, úrovni práce, životní spokojenosti a
syndromu vyhoření zkoumala například polská autorka Poraj (2010). Na základě analýzy
psychologických vlastností byly identifikovány tři modely učitelek s výraznými rysy:
„pasivní učitelé“, „frustrovaní učitelé“ a „ adaptovaní učitelé“.
Pouze adaptovaní učitelé vykazují příznivé vlastnosti jako osobnostní zdroje a předpoklady
k dobré pedagogické práci: zralá osobnost, emocionální rovnováha, dostatečná sebedůvěra,
přesvědčení o vlastních profesních kompetencích, optimistický postoj k lidem, nevyhýbání
se problémům, dobré zvládání nových situací, pozitivní postoj k práci, maximální profesní
efektivita, vysoká pracovní i životní spokojenost.
Učitelky v této skupině mají (navzdory dlouhodobé práci ve ztížených podmínkách)
relativně nízkou míru subjektivního pocitu pracovní zátěže. Zdá se, že výše uvedené
vlastnosti představují své důležité osobní zdroje, které ovlivňují jejich profesní adaptaci,
úroveň práce a životní spokojenost, potažmo i odolnost vůči syndromu vyhoření. Prediktivní
platnost vztahu několika osobnostních dimenzí (sebeúcta, profesionální self-efficacy,
dispoziční optimismus a vnímané emoční schopnosti) k syndromu vyhoření a k příznakům
stresu učitelů v základní a střední škole ověřovala španělská studie (Extrema, Duran, Rey,
2010) Bylo potvrzeno, že lidské zdroje vysvětlují významné procento rozptylu symptomů
vyhoření.
Úroveň sebeúcty, sebeúčinnosti a optimismu učitelů a vnímanou emoční inteligenci je
možné označit jako faktory, které mohou vysvětlit rozptyl syndromu vyhoření. Jednou z
nejdůležitějších interních osobnostních vlastností s protektivním účinkem je nesporně:
3.3.1 Psychická odolnost, neboli resilience
Psychická odolnost (neboli resilience) vůči zátěži se jeví jako cenná osobnostní deviza.
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Je možné ji chápat jako globální charakteristiku zahrnující různé aspekty obrany vůči zátěži,
jako dispozici umožňující jedinci rozvinout se, vyzrávat a rozvíjet své kompetence v
nepříznivých životních podmínkách. Podstatnými součástmi komplexně chápané resilience
jsou „ Sense of coherence“ (tedy smysl pro soudržnost) a „Hardiness“ (neboli nezdolnost,
odolnost). (Urbanovská, Ponížilová, 2013).

3.3.2 Odolnost (Hardiness)
Další podstatnou osobnostní determinantou je tedy odolnost. Je tvořena třemi základními
složkami osobnosti: kontrola, přesvědčení jedince, že je schopen ovlivňovat události ve
svém životě a okolí, ztotožnění – odpovědnost, zaujetí či oddanost, trvalé angažování a pojetí
stresu jako výzvy. Vašina a Valošková (1998), uvádějí odolnost, jako jeden z faktorů, který
tlumí reakce organismu na stresory a snižuje nepříznivý vliv dlouhodobého stresu na zdraví.
Tlumící funkce hardiness je výrazně patrnější u osob, které svou profesi charakterizují jako
práci s nadprůměrnou úrovní pracovní zátěže. (Urbanovská, 2013).
3.3.3 Smysl pro soudržnost (Sense of coherence)
A nyní se zabývejme charakteristikou sense of coherence, tedy smyslu pro soudržnost
(Křivohlavý, 2001). Tato je charakterizována jako smysl pro soudržnost či vědomí
souvztažnosti, který zahrnuje srozumitelnost, zvladatelnost a smysluplnost. Jedinec se
smyslem pro soudržnost chápe svět jako srozumitelný, poznatelný, předvídatelný a
uspořádaný celek. Domnívá se, že je schopen kontrolovat a ovlivňovat své životní role,
nachází smysl své existence, aktivit a počínání.
3.3.4 Pocit osobní pohody (Well – being)
Pocit osobní pohody, tedy well-being, zahrnuje podle Urbanovské a Ponížilové (2013)
životní spokojenost, pozitivní emoce a štěstí. Souvislost duševní pohody a syndromu
vyhoření byla zkoumána a potvrzena při výzkumu u učitelů středních škol na Novém
Zélandu. S pocity osobní pohody a koncepcí odolnosti souvisí „flow“ – stav extatického
nadšení, příjemný tok, či proud zážitků dostavující se na základě přiměřených požadavků v
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poměru k možnostem jedince a silného, euforicky laděného zaujetí pro věc.(Kebza, Šolcová,
1998).
3.3.5 Schopnost soustředění
Schopnost soustředění je u učitele klíčovým požadavkem na výkon jeho profese. Z filmů pro
pamětníky známe postavy roztomile roztržitých profesorů, kteří jsou sice šikovně obelháváni
svými studenty, ale na straně druhé se těší jejich úctě a uznání.
Přirozená autorita je v dnešním systému školství spíše výjimkou, žáci jsou více vynalézaví,
a odpusťte mi, i drzejší. A učitel či, jak bylo v dnes už dávných dobách zvykem, slečna
učitelka, nežijí jen pro své žáky, ale mají i své rodiny a běžné občanské povinnosti. Ve
společnosti se mnohdy ctí zákony džungle, tedy zákon silnějšího. Děti kopírují arogantní a
agresivní chování nejen od svých rodičů, ale i od svých oblíbených filmových hrdinů, na
sociálních sítích se najde rovněž mnoho námětů na rozptýlení pozornosti učitele i na jeho
extrémní excitaci.
Má-li tedy učitel obstát v této každodenní tvrdé zkoušce, musí být velmi odolný vůči
vedlejším rušivým vlivům, musí přijít náležitě teoreticky vybaven a v neposlední řadě se
musí být schopen oprostit od produktů svých dalších rolí. Ať se doma děje cokoliv, ať jej
ředitel kárá za cokoliv, ať měl nepříjemný rozhovor s rodiči kohokoliv, jeho příchodem do
třídy vše musí zůstat takříkajíc na chodbě. Musí se soustředit nejen na to, co žákům vykládá,
ale i na to jak se na jeho výklad naladili žáci, kdo má zájem zapojit se do dialogu, kdo naopak
o výklad nejeví zájem a čmárá po lavici, případně natáčí spolužáky na mobilní telefon, aby
vše obratem poslal na svůj profil na sociální síti. Učitel nesmí přerušit výklad, ale musí v
jeho průběhu pružně vymyslet, jak zapojit i takového žáka, jak zajistit jeho vzdělání a jeho
bezpečí a zároveň klid na výuku žáků, kteří o výklad zájem mají. I když má vyučovací hodina
45 minut, je jistě srovnatelná s 60 ti minutami pracovní doby kterékoliv jiné profese.
Neodpustím si na tomto místě poznámku, že odchodem z hodiny nemá učitel volno, jak se
mnohdy laická veřejnost mylně domnívá. Kromě toho, že by se učitel měl připravit na další
vyučovací hodinu, mívá dozor na chodbě, či v jídelně a sám na občerstvení a osvěžení nemá
čas. K tomuto tématu je možno nalézt mnoho zajímavých názorů například v díle Hrabala
(1990) nebo Čápa (2007).
3.3.6 Schopnost empatie
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Empatie neboli vcítění, označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. Je
užitečné odložit své vlastní názory, hodnoty a předsudky. Je potřeba pochopit, jak a proč
člověk jednal, jak jednal, jaké z toho asi měl pocity a jaký má na kterou věc názor. Do
člověka se můžeme vcítit jen na krátkou dobu, nebo se můžeme pokusit vcítit do někoho,
koho známe již léta. Schopnost empatie může být buď vrozená, což je zpravidla velmi
vzácné, nebo ji lze i studovat a naučit se jí používat. Zde je však na místě také říci, že pokud
člověk má dispozice k empatii, potřebuje také vhodnou stimulaci k tomu, aby tuto dispozici
používal a rozvíjel. V neposlední řadě je pak důležitá i jistá míra sebereflexe k tomu, aby
schopnost empatie neměla na člověka s touto dispozicí spíše destruktivní vliv.
Má-li být učitel empatický, je to pro něj vysilující a velmi náročné. Denně přichází do
kontaktu se žáky, které zná více i s těmi, které nezná vůbec. Ještě těžší má pak pozici, pokud
jde o jednání s rodiči, kteří mnohdy zneužívají empatie učitele, zahlcují jej svými starostmi
a přenášejí na něj břímě svých rodičovských povinností. Pokud učitel nedokáže vymezit
limity, pak je na cestě k vyhoření dříve, než se naděje. Na straně druhé, však učitel, který
nemá dostatečně rozvinutou schopnost empatie, není většinou považován za „hodného“, ale
spíše za nudného a chladného.
Empatie pomáhá pochopit chování žáků a vyvodit následně další výchovný přístup.(Čáp,
Mareš, 2007).
Empatie je základním pojmem humanistické psychologie C. R. Rogerse, jež vychází z
principu tady a teď. Jeho přístup se dá využít nejen v komunikaci učitel – žák a učitel – rodič,
ale i při supervizních setkáních.

3.3.7 Flexibilita a kreativita
Flexibilita, čili česky pružnost, či ohebnost, se dá vysvětlit jako dokonalé přizpůsobení se.
Používá se většinou jako výraz sportovní činnosti či pracovního nasazení. V souvislosti s
výkonem profese učitele je pro nás v tuto chvíli prioritní flexibilita pracovní. Nejčastěji se
jedná o flexibilitu mezi zaměstnavatelem a pracovníkem, tedy přizpůsobení se situaci a
úkonům, které pracovníkovi zaměstnavatel předložil. Každý člověk je nějakou měrou
flexibilní v různých oblastech, proto by se mu dle posudku nadřízeného měli ukládat úkony,
které odpovídají jeho schopnostem přizpůsobení se.
Domnívám se, že je vhodné se flexibilitou v souvislosti s vyhořením více zabývat. Zejména
pokud je tento pojem zaměňován s pojmem systematické přetěžování a kladení
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nepřiměřených nároků ze strany nadřízeného nebo veřejnosti, případně v souvislosti
s nedostatečně fungující odolností, neschopností asertivního jednání učitele, anebo jeho
mylným přesvědčením o svých nadpozemských schopnostech.
Podívejme se tedy blíže na profesi učitele. Základní požadavky na jeho flexibilitu vycházejí
jistě z jeho pracovní smlouvy. Život a práce učitelů je však mnohem pestřejší. Každý den ve
školství přináší učitelům nové výzvy, nové situace a je na učiteli samém, zda přijme
nabízenou výzvu a je i následně ochoten a po všech stránkách i připraven nést důsledky.
Záleží na nadřízených učitele, zda dostatečně kvalitně dokáží vyhodnotit nejen potenciál
učitele, ale i prostředí, ve kterém má učitel zakázku zpracovat.
Kreativita, čili tvořivost, či invence, je zvláštní soubor schopností, které umožňují
uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, vznik
něčeho nového, originálního, popřípadě tvůrčím řešením problému. Tvořivý proces je
charakterizován pomocí dvou základních prvků, jako je originalita a užitečnost.
Tvořivost lze členit na základě oblasti lidské činnosti, v níž je uplatňována. Tradičně se takto
člení na tvořivost uměleckou a vědecko – technickou, přičemž někteří autoři upozorňují na
společné znaky tvořivosti v obou oblastech.(Bakalář, Erazím, 1990) klasifikují tvůrčí činnost
na základě vzniklého produktu, kdy výsledkem tvůrčího procesu může být:
Objev - nejvyšší stupeň – základní vědecké poznání
Vynález – aplikace vědy nebo tvořivé inženýrské práce
Pedagogický vynález – řešení objektivně známé, je ovšem nové ze subjektivního hlediska
řešitele. Jde o tvůrčí produkt s didaktickým významem.
Nekonvenční řešení – nové některé postupy a podmínky, nejde ale o vynález.
Myšlení spojené s kreativitou je často označováno jako divergentní, čili rozbíhavé, tedy
myšlenkový proces vedoucí k velikému počtu nápadů a myšlenek. Opakem myšlení
divergentního je myšlení konvergentní, tedy myšlenkový postup směřující k jednomu
správnému řešení (Sawrey, Telford, 1968). Skutečný tvůrčí proces je však kombinací obou
složek myšlení. Divergentní myšlenkový postup se nejprve postará o generování mnoha
různých řešení, poté nastupuje myšlení konvergentní, které umožní vybrat z množství
nápadů ten nejvhodnější.
Vědci se v různých výzkumech zabývali biologickými faktory ovlivňujícími tvořivost
jedince. Zkoumali vliv pohlaví, inteligence, pravolevé orientace a dalších faktorů, které by
mohly míru kreativity ovlivnit. Výsledky ovšem vždy ležely v relacích statistické chyby a
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neoznačily tedy žádný z těchto faktorů jako ukazatel biologických dispozic kreativity
jedince. (Dacey, Lennon, 2000).

3.3.8 Asertivita
Asertivita je běžně označována jako dovednost prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo
zájem. Je považována za velmi důležitou komunikační dovednost. Často se překládá jako
sebeprosazení. Autorem metody asertivního tréninku je Američan Andrew Salter. Své žáky
učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. Cílem je
mimo jiné i rozpoznat a zastavit manipulativní chování. Styl manipulace závisí na typu
osobnosti.
Osoba, která komunikuje asertivně, se nebojí vyslovit svoje myšlenky ani přesvědčovat
ostatní, ale respektuje ostatní a jejich stanoviska. Proti agresivním útokům se však brání.
Ráda bych uvedla několik oblíbených technik. Asi nejoblíbenější technikou obhajovanou
asertivitou je technika“ zaseklá deska“. Sestává se z obyčejného opakování požadavků
pokaždé, když se člověk setká s neodůvodněným odporem. Dále pak existuje důležitá
technika přijatelného kompromisu. Spočívá v nalezení nějaké omezené pravdy, na které se
může člověk s protistranou domluvit.
Profese učitele je natolik náročná na komunikační dovednosti, že se domnívám, že by každý
učitel měl povinně kurzem asertivity projít a v průběhu svého profesního vývoje by se měl
dále zdokonalovat.
Schopnost správných komunikačních dovedností a věcné argumentace je nezbytnou součástí
učitelovy profese, pokud chce obstát ve své profesi a hrát užitečně své role a přitom si
zachovat důstojnost.
Učitelé základních škol jsou v odborné literatuře na základě četných studií řazeni mezi
profese se zvýšenou psychickou zátěží. Podle Žídkové a Martínkové (2003) je v učitelské
profesi kladen důraz nejen na složku edukační, ale jsou zvýšené nároky též na sociální
interakci

3.3.9 Sebereflexe
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„ Je-li tedy život sám o sobě dobrý a žádoucí, a když si pak vidoucí uvědomí, že vidí, slyšící,
že slyší, jdoucí, že jde, a když máme pro všechny ostatní činnosti vědomí, že jsme činní,
takže vnímáme a myslíme, že myslíme, je to pro nás známka, že jsme.“
Aristoteles (1170).
Otázka sebevědomí hraje důležitou úlohu nejen ve filosofii počínaje Descartem. Jeho slavné
cogito, věta „ myslím, tedy jsem“ je pro Descarta jediný nepochybný důkaz toho, že v
okamžiku myšlení také skutečně jest.
Lidská schopnost sebereflexe je předpokladem odpovědnosti a má tudíž zásadní význam
také pro etiku, pro vedení a hodnocení vlastního jednání. Jen proto je člověk schopen o
vlastním jednání přemýšlet a sám je hodnotit, mohou se i ostatní na toto jeho hodnocení
spolehnout a uznat jej jako odpovědnou a tudíž svobodnou osobu.
Schopnost sebereflexe je pro výkon profese učitele velmi důležitá a míra objektivity
následně ovlivňuje nejen profesní a osobnostní vývoj učitele, ale i vnímání učitele jeho
okolím. Velmi pěkně je sebereflexe rozpracována v podání V. Hrabala, v knize „Jaký jsem
učitel“(1990). Pod pojmem sebereflexe učitele rozumí řízenou, sebehodnotící reflexi v
procesu komunikace, výuky a hodnocení žáků, která probíhá na základě interpretace
záznamů o vlastní vyučovací činnosti s cílem zvýšit vlastní profesní kompetence. Dle
Hrabala by měl učitel nejen dobře učit, ale měl by pociťovat i profesionální uspokojení.
Autodiagnostika podle autora tvoří podmínku odborného i lidského růstu. Díky
autodiagnostice si bude učitel lépe uvědomovat nejen své silné stránky, ale i pracovat na
svých slabinách, naučí se lépe porozumět sám sobě, tak aby se tím lépe bránil nejistotám a
ohrožení. Sebepoznání vnímá jako podstatný prostředek vlastní stimulace a zdravé
nezávislosti. Napomáhá rozlišovat mezi kritikou spravedlivou a nespravedlivou. Bez
zkušenosti se sebepoznáním a s autoregulací nemůže učitel a vychovatel chápat tyto procesy
ani u svých žáků a jen velice těžko je bude schopen u nich rozvíjet.
3.3.10 Frustrační tolerance
Frustrace je stav závažného neuskutečnění našich potřeb, které jsou pro každého
individuální. To znamená, že každého může tedy frustrovat něco úplně jiného. Ovšem nejen
naše potřeby rozhodují o tom, co nás frustruje a co nás ještě nechá v klidu. Důležitým
faktorem je frustrační tolerance, která představuje míru odolnosti jedince. Znamená to tedy,
že může nastat situace, která je dvěma lidem stejně nepříjemná, ale člověk s vyšší frustrační
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tolerancí jí snáší podstatně lépe než ten druhý. Pokud tomuto stavu čelíme častěji, frustrační
tolerance se zvyšuje. Frustrující situace se také mnohem lépe překonává, pokud se v tomto
stavu ocitne více osob. Člověk pak nemá pocit, že je na vše sám. Zajímavé je v tomto ohledu
studovat některé výzkumy, které se například zabývají právě kolegiální podporou na
pracovišti v učitelských sborech. Potíže s problémovými kolegy uvádí například Holeček
(2001). Zajímavé údaje o kooperaci v učitelském sboru je možno nalézt i v empirické části
této práce. Důležitou roli co do ovlivňování míry frustrační tolerance, sehrává samozřejmě i
dědičnost, zdravotní a psychický stav apod.
3.3.11 Příjemnost (Přívětivost)
Obecně se předpokládá, že osoby s vyšší úrovní příjemnosti navazují kvalitnější vztahy s
okolím, které jim poskytuje lepší sociální podporu.(Smetáčková,2013). Většinou chápeme
příjemnost jako soubor komunikačních dovedností, způsobu neverbální komunikace,
osobního vkusu, ale i určité charisma vyzařující z nitra příslušné osobnosti, které se
bezpochyby snoubí s momentálním vyladěním člověka, jeho osobnostními rysy i jeho
sofistikovaností. Příjemnost čili „ Agreableness“ chápeme též jako soulad.
Výskyt syndromu vyhoření koreluje příznivě s neuroticismem a negativně s příjemností a
svědomitostí hlavně díky vnímání stresu a užívání efektivních strategií k jeho eliminaci. Jak
je však patrno z některých výzkumů u učitelů, jedná se například o výzkumy Řehulky (1997),
Kusáka či Urbanovské (2009), zhruba u 53 % českých učitelů existuje zvýšená míra
neuroticismu.
3.3.12 Svědomitost
Spadá stejně jako extraverze, přívětivost, emoční stabilita a intelekt – kultura, otevřenost ke
zkušenosti do osobnostních faktorů Big five – velká pětka. Je charakterizována důkladností,
pílí, pečlivostí, pracovitostí, vytrvalostí, spolehlivostí.
Osoby s vyšší úrovní svědomitosti jsou schopny lépe organizovat své úkoly a užívají spíše
na problém zaměřené copingové strategie, takže jsou výkonnější a cítí se méně vyčerpaně
(Smetáčková, 2013).
3.3.13 Self – efficacy (osobní zdatnost, sebeúčinnost)
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Jedná se o psychologický koncept kanadsko – amerického psychologa Alberta Bandury.
Self-efficacy je definované jako sebedůvěra ve vlastní schopnosti, sebeúčinnost,
sebeuplatnění, přesvědčení o vlastní způsobilosti plánovat a jednat, způsobem nezbytným k
dosažení nějakého cíle, zvládnutí nějaké situace či úkolu. Vysoké očekávání vlastní
účinnosti působí na tvorbu optimistických postojů, přispívá k interpretaci těžkých úkolů jako
výzev a souvisí s kvalitou života.
Nízká vnímaná vlastní účinnost je považována za osobnostní rys, který zakládá psychickou
zranitelnost – tendenci k depresím a k podléhání stresu. Tito lidé trpí sebeobviňováním za
vlastní špatnost, ztrácejí víru v sebe, snadno všechno vzdávají. Žijí s pocitem beznaděje,
stávají se oběťmi, zaměřují se na pochybnosti a přicházejí také o sociální podporu.
Čím méně člověk věří, že svou činností může dosáhnout nějakého výsledku, tím menší má
podnět, aby něco udělal. Lidé s vyšším odhadem vlastní účinnosti též aspirují na vyšší cíle,
jsou vytrvalejší ve svém snažení a celkově odolnější vůči neúspěchům. (Bandura, 1994).
Protektivní účinky sebeúčinnosti jsou známé. Jde však o důvěru v možnosti účinné akce v
nových nejednoznačných, nepředvídatelných nebo dokonce stresujících situacích. Vnímání
vlastní účinnosti musí být odlišeno od očekávání konkrétních výsledků. Je to víra, že
můžeme zvládnout jakékoliv nepříznivé podmínky. Silné přesvědčení o vlastní účinnosti
odpovídá dobré náladě a vyšší fyzické odolnosti. Některé studie prokázaly, že učitelé s
vysokou mírou self - efficacy a širšími zdroji zvládání trpí méně stresem a vyhořením, než
učitelé s nízkou úrovní self – efficacy a menšími zdroji zvládání.
3.3.14 Schopnost emoční regulace
Emoce jsou predispoziční programy chování, jež přímo souvisejí s akcí. Jsou tvořeny pocity,
jež jsou dost silné na to, aby se organizovaly do vzorce chování. Mají cíl, intenci a vlastní
logiku.
Jedná se o komplexní jev – například afekt je doprovázen zvyšováním krevního tlaku a
srdeční frekvence, mimo volním zaujetím bojového postoje apod.
Většina emocí má svůj protipól: radost – smutek, odvaha – strach. Intenzita emocí se
projevuje jednak v hloubce prožívání, i v síle jejich projevu.
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Může docházet k městnání afektů (subjekt, u kterého je afekt vyvolán, jej nemůže projevit,
protože se to v dané situaci nehodí, potlačování afektů mívá také za následek to, že pak
vybuchují jindy a jinde a jsou zaměřovány proti náhradním objektům).
Schopnost sebeovládání je pro profesi učitele rovněž klíčová a klade důraz na nezbytnost
zachování si „chladné hlavy“ za každé situace. Pokud dá učitel volný průchod svým emocím,
nebývá žáky vnímán jako příjemný, což následně znesnadňuje další sociální komunikaci a
podporu. Na druhou stranu pokud učitel své emoce potlačuje a kumuluje, vystavuje se
vážnému nebezpečí psychosomatických obtíží a rovněž se lépe přibližuje riziku vyhoření.
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4 Stresory v učitelství
Vnějších stresorů v učitelství dle mého soudu v posledních letech výrazně přibývá. Svoji roli
sehrává vysoká míra odpovědnosti učitele jednak za odvedenou práci, ale i odpovědnosti za
žáky. Učitelé často nemají od rodičů patřičné informace o zdravotním stavu i rodinné situaci
žáků. Mnohdy jsou nuceni okamžitě reagovat a současně diagnostikovat. Přibývá
administrativa. Z právního hlediska je nutné vše dokladovat, ale učitele to často staví do
pozice úředníka. Bohužel tomu nepomáhá ani novinka posledních let škola on – line, ačkoliv
očekávaný efekt byl na počátku zcela odlišný.
Zvyšující se počty žáků ve třídách stresují nejen učitele, ale i žáky samotné, potažmo i rodiče
žáků. V poslední době dochází k nárůstu počtu integrovaných žáků, tedy žáků s poruchami
učení, chování a dalším smyslovým či tělesným postižením. V případě, že není v těchto
případech indikována potřeba asistenta, bývá pro učitele mnohdy nemožné přizpůsobit
výuku tak, aby všichni účastnící procesu měli naplněná očekávání a byly naplněny jejich
potřeby. Kromě žáků integrovaných se ve třídách vyskytují i žáci takzvaně nezařazení, či
hraniční, kteří mají mnohdy i výraznější obtíže s učením či chováním, jen zatím z nějakého
důvodu nebyli diagnostikováni.
Rodiče žáků mnohdy ani netuší, jakému vypětí jsou učitelé vystaveni, ale velmi je obtěžuje,
musí-li doma látku, která měla být probrána v hodině, doučovat doma místo společných
aktivit, či relaxace.
Na druhou stranu učitel vnímá situaci rovněž neblaze. Je unaven, vyčerpán a velmi rád by
byl oceněn, ale většinou ať se snaží nad rámec svých povinností a možností, je oceněn
tarifním platem. Zvláštní finanční odměny jsou výjimkou a tarifní platy českých učitelů jsou
i přes úpravy posledních let stále pod minimálně evropským průměrem. Společnost se velmi
často odvolává na benefit v podobě letních prázdnin.
Dalším výrazným stresorem je podle mého soudu nedostatek relaxace. Učitelé jdou většinou
z hodiny do hodiny, v mezidobí se zastaví na dozoru. Nemívají pravidelné stravovací
návyky, nenaplňují své přirozené biologické potřeby, nedodržují pitný režim. Znevýhodněni
jsou zde zejména učitelé jazyků, matematiky, fyziky a chemie, protože tyto předměty jsou v
rozvrhu většinou v dopolední výuce. Dále pak jsou znevýhodněni učitelé prvního stupně
základní školy, zejména v prvních třídách učitelky setrvávají se svými žáčky celé dopoledne,
pokud zrovna nedozírají na chodbě. Na to navazuje i další problém. Děti dost často nemají
zafixovány dostatečné návyky z domova. Často vidím paní učitelky, jak učí žáky zavazovat
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boty, oblékat se, smrkat, vysvětlují, jak se k sobě mají lidé chovat, že je dobré zdravit a
podobně. Kompetence učitele jsou však od těch rodičovských, zcela odlišné. Tyto údaje jsou
doloženy i příslušnými výzkumy, například Urbanovské a Kusáka (2006), Mlčáka (1999),
nebo Holečka (2001) a dalších.
Na tento problém nasedá logicky i homogenita třídního prostředí, případně soustavná
migrace žáků ze třídy do třídy.
Výrazným problémem je pak efektivita či neefektivita pregraduální přípravy učitele a
následně na to navazující problém celoživotního vzdělávání učitelů i na to navazující úroveň
klima ve sboru a funkčnost kolegiální podpory.
Tolik obecná úvaha z mého pohledu, ale pojďme se na problém podívat trochu podrobněji a
pojmenovat druhy zátěže. Nejjednodušším rozdělením druhu zátěže bývá dělení na zátěž
fyzickou a psychickou.
Fyzická zátěž je situace, při které je člověk vyčerpáván fyzicky. Pedagogičtí pracovníci
většinou netrpí přílišnou fyzickou zátěží, s výjimkou učitelů tělesné výchovy, pouze jsou
výrazněji namáhány jejich hlasové svaly. Hlasové problémy mívá v současné době řada
učitelů, avšak této problematice není věnována příliš velká pozornost. Foniatři často
upozorňují učitele na žádnou či nízkou míru hlasové hygieny a současně na nesprávné
hospodaření s hlasem. Dle některých výzkumů si učitelé více stěžují například na bolesti
zad.(Řehulka, Řehulková, 1998).
Psychická zátěž se vyznačuje především zatížením z důvodu například časového tlaku,
omezenými možnostmi přestávek a odpočinku, většími nároky na soustředěnost a pozornost.
Psychickou zátěží se také rozumí situace, které vyžadují kooperaci mezi jednotlivci,
činnostmi či řízení žáků. Pedagog může být vystaven konfliktům mezi žáky či negativním
emočním tlakům vůči jeho osobě. Psychicky náročné je i riziko bezpečnosti při výkonu
pedagogické profese – učitel musí být neustále obezřetný, bdělý a sledovat, co žáci dělají,
aby nedošlo k úrazu.
Žídková a Martínková publikovaly v roce 2003 studii s názvem Psychická zátěž učitelů na
základních školách. Cílem tohoto výzkumu bylo předložit podklady o psychické zátěži
učitelů. Sledovaly subjektivní hodnocení pracovní zátěže, fyzické příznaky únavy,
dlouhodobé neurotické potíže, nespokojenost s povoláním a pracovní stresy. Výsledky
poukázaly na zvýšenou psychickou zátěž při práci, negativně byl hodnocen zvláště časový
tlak, zatěžující odpovědnost a úbytek výkonnosti. Přetížení se projevilo ve zvýšené nervozitě
a psychické únavě na konci pracovního dne, třetina učitelů uváděla dlouhodobé neurotické
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obtíže, desetina silné příznaky vyhoření. Nejvíce zastoupenými stresory byly postavení
učitele v společnosti ( 33,3%), problémy s žákem (např. 21,1 %) uvedlo nezájem žáků o
učení), odpovědnost za zdraví a bezpečnost jiných uvedlo 21,12 % učitelů a učitelek).
Psychickou zátěž můžeme též doplnit o psychofyziologickou zátěž, která s ní úzce souvisí a
tuto novou kategorii rozdělit do tří podkategorií, na kterých můžeme lépe popsat konkrétní
zátěžové situace. Následné rozdělení je uvedeno dle Evžena Řehulky a Olivy Řehulkové
(1998).
1, Senzorická zátěž – ta je u učitelů poměrně vysoká. Je kladen požadavek na plné až
vyostřené vědomí při výkonu učitelské profese. Nejvíce je využíván právě sluch, ale i zrak.
Nedostatky v jakémkoli z těchto smyslů mohou mít negativní dopady na výkon pedagogické
práce.
2, Mentální zátěž – v souvislosti s touto zátěží je nutno zmínit náročnost učitelské profese
vzhledem ke zpracovávání informací, psychickou náročnost zejména v oblasti paměti,
pozornosti, myšlení, rozhodování a představivosti. Výrazně náročné bývá také vedení a
řízení třídy, řešení psychologických problémů výchovy a vyučování ve škole a vlastní práce
s jednotlivými žáky.
3, Emoční zátěž – souvisí do jisté míry se zátěží mentální, ale jde v tomto případě o
výraznější zátěž v pedagogické profesi a to jak subjektivně, tak objektivně. Kromě
administrativních činností se veškerá pedagogická práce odehrává v úzkých sociálních
vztazích mezi žákem a učitelem i mezi žáky či učiteli samotnými a díky tomu se zde výrazně
projevují osobnostní vlastnosti žáků i učitelů. Sociální vztahy mezi žáky a učitelem bývají
občas konfliktní, nevyrovnané či nestabilní, což způsobuje negativní zátěž jak pro žáky, tak
pro učitele. Emocionální zátěž učitelů způsobuje také pocit odpovědnosti za žáky, za své
chování a jednání. Řehulka konstatuje, že feminizace škol je až 90 % a při svém výzkumu
zjistil, že až 42 % učitelek trpí zvýšeným neuroticismem, přičemž 11 % z nich dosahuje
patologických hodnot (Řehulka, Řehulková, 1998).
Zde by bylo vhodné porovnat výsledky výzkumu obecně s ženskou populací. Vzhledem ke
skutečnosti, že statistiky dokazují, že neuroticismem trpívají častěji ženy a učitelství je v
současnosti dosti přefeminizováno, připadá mě srovnání zavádějící.
Ve škole může být pro učitele zdrojem zátěže v podstatě cokoliv, co s daným povoláním
souvisí. Ať už je to práce samotná – výuková činnost či přípravy na ní, mezilidské vztahy na
pracovišti, problém v hierarchii školy, či setkávání s rodiči. Ve výzkumu, který v roce 1997
provedl a prezentoval Paulík, více než třetina dotázaných učitelů, vyhodnotila profesní zátěž
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jako vysokou až extrémní, respondenti uváděli, že zátěž je vyšší než v mimopracovním
životě. Jako nejvýše obtěžující vliv dotázaní uváděli nízkou společenskou prestiž učitelského
povolání. Následujícím a do velké míry souvisejícím aspektem byl nízký plat vzhledem k
náročnosti práce společenského významu. Dalšími faktory způsobujícími větší zátěž, byly
nedostatečná spolupráce ze strany rodičů, špatné chování žáků či vyučování ve třídách s
velkým počtem žáků Z výzkumu, který byl proveden o sedm let později v Jihomoravském
kraji na 142 učitelích (Martinková, Žídková, 2004), vyplynulo, že většina učitelů pracuje v
nepřetržitém časovém tlaku, stresující je pro ně i odpovědnost za zdraví jiných osob a
celkovou bezpečnost ve škole. Dokonce i průměrná fyzická únava dosahovala u učitelů tří
bodů z dané šestibodové škály – největším problémem byla bolest zádové části. Ze 142
učitelů byla pětina, která vykazovala počínající příznaky vyhoření, neurotické tendence,
nespavost, bolesti hlavy, podrážděnost či nesoustředěnost. Podobný výzkum se ve stejné
době prováděl na podobném vzorku zdravotních sester, personálu domova důchodců,
pracovníků rychlé záchranné služby a personálu psychiatrie.
Podle výzkumu Státního zdravotního ústavu (2002) potvrzují výsledky studie vysokou
psychickou pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů, nadměrný stres u 60 % učitelů a sníženou
odolnost vůči stresu u 25 % učitelů. Nedostatky v životosprávě byly zjištěny u 90 % učitelů.
Učitelé jako celek vykazovali počínající příznaky syndromu vyhoření v nejvyšší míře ze
všech. Vzhledem k tomu, že tato práce pojednává zejména o syndromu vyhoření, jehož
významným spouštěčem je dlouhodobý a výrazný stres, pojďme se nyní tématem stresu jako
takového, zabývat podrobněji.

4.1 Vymezení parametrů stresu.
Stresem rozumíme stav ohrožení integrity organismu, ať vědomého či nevědomého. Jedinec
ve stresu reaguje napětím, úzkostí a dalšími obrannými mechanismy, Stresová reakce je poté
přípravou organismu na boj či útěk. Organismus se celkově mobilizuje, a to především v
rámci kompenzačních či obranných mechanismů. Ve všech případech působení stresu se
jedná o výraznější odchylku od normálu, která vyžaduje jiný postup, než na který je jedinec
zvyklý (Bartůňková, 2010).
Tento stav je způsoben působením specifických a individuálních impulzů, tzv. stresorů.
Dříve se používalo pojmu „stres“ jak pro samotný vyvolaný stav, tak pro faktory, které tento
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stav způsobují – tedy stresory. Ty vyjadřují jednotlivé škodlivé vlivy, které mohou zapříčinit
nepříznivou situaci konkrétního člověka.
Naopak pro faktory či vlivy, které člověka v dané stresové situaci posilují, dodávají mu
odvahu a sílu, se etabloval výraz salutory.
Salutory mohou být uznání ze strany kolegů, vlastní pocit uspokojení za dobře vykonanou
práci či přesvědčení o hodnotě toho, oč se snažíme (Křivohlavý, 2009).
V běžné řeči je pojem „stres“ spojen s negativními stavy jedince, vyjadřuje určitý tlak, který
je na něj vyvíjen a byl tak chápán i zpočátku, kdy se zátěžové situace dostaly do pozornosti
vědců a psychologů. V odborném jazyce není dnes stres chápán v současnosti pozitivně, ani
čistě negativně.
Stres rozlišujeme na distres a eustres.
Distres znamená negativně prožívaný stres. Jde o neustálé napětí, které může způsobovat
fyzické i psychické problémy.
Eustres v tomto případě se jedná o nabuzení, o aktivaci organismu. Tento typ stresu v
přiměřené míře motivuje osobu, na kterou působí k vyšším výkonům. I při něm však může
dojít k přetížení organismu, ale v kladném slova smyslu, kdy se například snažíme něco
příjemného zvládnout, ale i to vyžaduje určitou námahu.
Podívejme se nyní, jak stres ovlivňuje náš zdravotní a psychický stav.
Z psychosomatického hlediska je nutno konstatovat, že krátkodobý – tzv. Akutní stres
mobilizuje energetické rezervy organismu pro bezprostřední situaci přežití. Do činnosti jsou
uvedeny především pohybový, kardiorespirační, endokrinní a nervový systém. Pozastaveny
jsou činnosti trávicího, vylučovacího a reprodukčního systému. Pokud se jedná o
dlouhodobý - tedy chronický stres, vlivy na organismus jsou rozsáhlejší. V těle dochází ke
zvětšení nadledvinek, zmenšení sleziny a atrofii brzlíku. Dále vede chronický stres k
potlačení růstu a sexuálních funkcí (Bartůňková, 2010).
Jaro Křivohlavý ve své publikaci „ Psychologie zdraví“(2009) konstatuje, že stres má vliv i
na kardiovaskulární onemocnění, hypertenzi, bolesti hlavy, diabetes či astma. Zmiňuje také
výzkum amerického sociologa Roberta Karaska, který ve svém výzkumu o zátěžových
situacích v zaměstnání zjistil, že pokud je na člověka kladena velká odpovědnost, ale
současně má malé pole působnosti pro vlastní rozhodnutí, zvyšuje se o 70 % riziko úmrtí.
Stres také velice často zapříčiňuje depresi, úzkost, strach či agresi. Deprese nabourává
psychiku jednotlivce a působí i psychosomaticky, což zapříčiňuje zdravotní komplikace.
Stres může být i jedním z klíčových spouštěčů i u tzv. narušené identity. Tento stav je
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charakteristický pro jedince, který sám sebe vnímá určitým způsobem a pokud se dostane do
situace, ve které je ostatními viděn v jiném světle, reaguje nepříznivou změnou psychického
i fyzického stavu. Nemusí se vždy jednat pouze o negativní události, změny mohou nastat i
v případě pozitivního zážitku (Křivohlavý, 2009).
Stres má nepříznivý vliv i na paměť a schopnost koncentrace. Akutní stres sice zapříčiní
vyplavení glukózy, díky níž si je schopen rychleji vybavovat informace, ale dlouhodobý
stres naopak způsobuje sníženou schopnost ukládat nové informace a vybavovat si staré.
Vliv stresu na zdravotní stav jednotlivce je mnohem širší a na toto téma se neustále realizují
další vědecké experimenty, avšak pro tuto chvíli si myslím, že je výčet dostačující.

4.2 Další specifika učitelského stresu a jejich zdroje
V této kapitole se podrobněji zaměříme na zátěžové faktory v učitelské profesi, čím je tato
zátěž specifická a jaké jsou její zdroje.
Pracovní zátěž je většinou v literatuře chápána pouze jako určitá část celkového stresu.
Průcha (2009) definuje pracovní zátěž učitelů jako komplex specifických činitelů, zejména
souhrn psychických, fyzických, sociálních, časových a dalších nároků a požadavků
kladených na učitele v procesu výkonu povolání nebo v souvislosti s ním.
Podle Blažkové (2003) je psychická zátěž průvodním jevem profese učitele a můžeme ji
definovat jako“ práci vykonávanou pod časovým tlakem, spojenou s vysokými nároky v
oblasti jednání a vzájemné kooperace a spojenou s rizikem ohrožení zdraví jiných osob
(Vašutová, 2004).
Profesní stresory v učitelském povolání se do jisté míry odlišují od stresorů v jiných
profesích. Za specifické stresory učitelského povolání můžeme považovat velké množství
rozmanitých, často si i odporujících či nesplnitelných požadavků, jako je například tlak na
odborný růst, ale ne příliš dobré podmínky pro další vzdělávání se, malé kompetence, vysoká
osobní zodpovědnost, citová zainteresovanost na výkonech žáků, udržení kázně, nepřesně
stanovená doba pro vykonávání pracovního výkonu, častá kritika ze strany veřejnosti,
relativní izolace od ostatních dospělých atd. (Míček, Zeman, 1992).
Paulík (1999) se snažil identifikovat zdroje pracovní zátěže učitelů z různých druhů škol –
základních, středních a vysokých. Pro daný výzkumný design byl sestaven seznam 40
běžných zátěžových situací představujících zdroj pracovních stresů učitelů. Respondenti
(celkem 520 učitelů), měli za úkol na dvou škálách vyjádřit jednak četnost výskytu každé
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zátěžové situace, jednak intenzitu pociťované zátěže plynoucí z dané situace. Bylo zjištěno
10 okruhů zátěžových situací učitelů.
1, Nízká společenská prestiž
2, Neodpovídající plat
3, Podřizování se administrativě, se kterou často nesouhlasí
4, Nedostatek času pro odpočinek a relaxaci
5, Učení ve třídách s velmi nízkou úrovní žáků
6, Nedostatečná spolupráce s rodiči
7, Špatné postoje žáků k práci
8, Nedostatek pomůcek a potřeb pro vyučování
9, Špatné chování žáků
10, Učení ve třídách s velkým počtem žáků
Dále Paulík zjistil, že vlivy jednotlivých zátěží jsou učiteli daných škol vnímány odlišně,
například, že rozdílná úroveň a velký počet žáků ve třídách jsou zdroji zátěže pro učitele
základních škol, nicméně pro učitele středních škol je tato zátěž spíše nevýznamná.
I Průcha (2002) popisuje rozdíly v zátěži učitelů působících na různých stupních a druzích
škol a vyučujících různé předměty.
Další členění zátěžových faktorů se vyskytuje u Chrise Kyriacoua (2004), který rozděluje
učitelský stres do sedmi oblastí:
1, Žáci se špatnými postoji a motivací k práci
2, Žáci, kteří vyrušují a všeobecná nedisciplinovanost žáků ve třídě
3, Časté změny vzdělávacích projektů a organizace školy
4, Špatné provozní podmínky / stav, vybavení budov a tříd, financování provozu školy/,
včetně osobních vyhlídek na zlepšení postavení
5, Časový tlak
6, Konflikty s kolegy
7, Pocit, že společnost nedoceňuje práci učitele
Holeček (2001) skrze svůj výzkum stanovil sedm stresorů, které uvedu v pořadí jejich
výskytu od nejčastěji se vyskytujících po méně často se vyskytující:
1, Pracovní přetížení učitelů a učitelek (časové tlaky, nahromadění úkolů, časová tíseň,
krátké přestávky, nadbytečná administrativa)
2, Vedení školy nadřízenými orgány (nejen konkrétní vedení dané školy, ale i ostatní
nadřízené orgány, jejich neadekvátní hodnocení a nepřiměřené požadavky)/
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3, Problémoví žáci, děti s poruchami chování a učení, nespolupracující žáci, mající špatný
postoj a motivaci ke školní práci, nedisciplinovanost)
4, Neuspokojená potřeba seberealizace (špatné podmínky na zlepšení postavení v práci,
nedocenění učitele společností)
5, Problémoví rodiče (příliš agresivní, nekritičtí ke svým dětem, vyhrožující učitelům policií,
soudy apod.)/
6, Nevyhovující pracovní prostředí školy (špatné vybavení budov, nevhodné pomůcky)
7, Problémoví kolegové (mají mezi sebou konflikty, neposkytují adekvátní podporu, možný
výskyt alkoholismu)
Dalším silně působícím stresorem u učitelů se stává celková změna v chování žáka vůči
učiteli a zvlášť ve velkoměstech dochází ke značnému rozvolňování vztahu žáků k učitelům.

4.3 Specifické stresory učitele II. stupně základního školství
Ve veřejném školství začíná druhý stupeň vstupem do šestého ročníku. Žáky čeká velká
změna. Již je nebude učit jen jedna paní učitelka, učitelé se budou střídat a přibydou nové
předměty. Tím to však jenom začíná. V posledních letech je velkou módou mezi rodiči
přeřadit své ratolesti na víceletá gymnázia. V páté třídě udělají přijímací zkoušky a počátkem
šesté třídy se začnou v třídním kolektivu dít hotové divy. Klima třídy se většinou výrazně
změní. Nastupující třídní učitel většinou nemá od počátku dostatečné povědomí o
osobnostech svých nových žáků.
Bylo by asi komplikované (pro učitele, který žáky „předává“), předat plně validní informace
o osobnosti žáků, vzhledem k proměnám tělesným, fyzickým i osobnostním, kterými v tomto
věku žáci právě počínají procházet. Navíc bývá kmenový kolektiv doplněn o žáky zcela
nové. Pokud však dochází k vzájemné komunikaci, týkající se předávání zkušeností, mezi
kolegy prvního a druhého stupně základní školy, mívá to většinou příznivý efekt.
V kolektivu často chybí dostatečně motivovaní žáci se studijními ambicemi, většinou
přibude žáků integrovaných. Velmi často dochází k úpadku kázně, častěji se vyskytují prvky
šikany.
Učitelé mají se žáky omezený kontakt, většinou jen v rámci svých hodin. To znamená třeba
i jednou či dvakrát v týdnu. Třídní učitelé mají možnost stanovit takzvané třídní hodiny,
které se však ne vždy setkávají s oblibou u žáků, ani u rodičů. Zejména mám na mysli ty
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případy, kdy se třídní hodiny pořádají v časných ranních hodinách, před zahájením výuky,
nebo po ní, například tam, kde žáci dojíždějí do školy z lokalit se špatným dopravním
spojením. Učitelé tak mají jen omezenou možnost žáky poznat z více aspektů a těžko pak
mohou klima ve třídě objektivně vyhodnotit a začít pracovat na jeho vylepšení.
Velmi často pak dochází ke střetům učitelů se žáky, k vzájemným stížnostem, bojkotování
výuky žáky a nevůli v takových třídách vyučovat, ze strany učitelů. Pokud se problém včas
nevyřeší, většinou graduje ve vyšších ročnících.
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5 Možnosti prevence syndromu vyhoření
Jak už bylo popsáno v předchozích kapitolách, můžeme syndrom vyhoření charakterizovat
také jako důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou. Tuto
diskrepanci můžeme zmenšit jednak na straně jedince osvojením si základních postupů
hodnocení stresogenních situací a strategií zvládání stresu, jednak na straně zaměstnavatele
změnou jeho organizace a kultury. (Kebza, Šolcová 1998).
Abychom mohli účinně bojovat proti stresu, naše snahy by se měly týkat jak psychické, tak
i fyzické úrovně. Výzkumy zabývající se vlivem pohybu na zvládání stresu ukázaly, že
pravidelný pohyb se pozitivně odráží v našem duševním zdraví a osobní pohodě. Mc Auley
a kol. (1994) zkoumali vliv pravidelné pohybové aktivity právě na osobní pohodu u dospělé
populace. Dospěli k názoru, že pohybová aktivita signifikantně zvyšuje pocit osobní pohody
a tento stav přetrvává až 6 měsíců.
Kyriacou (2001) rozděluje individuální zvládací strategie učitelů do dvou skupin a ty jsou
následující.
1, přímé aktivní techniky – do této skupiny patří vše, co učitel dělá, aby eliminoval zdroje
stresu. První krok spočívá v uvědomění si samotných zdrojů stresu. Poté je vyvinuta aktivita,
která buď vede ke zvládnutí zátěže, nebo k jejímu úplnému odstranění. Pro tyto techniky je
nutné například efektivnější organizování, získávání nových vědomostí či pracovních
schopností.
2, Paliativní techniky – zaměřují se na snižování pocitu stresu, který se objeví. Rozlišujeme
dva druhy: a, mentální – jsou založené na změně hodnocení stresující situace, b, fyzické –
takové aktivity, které pomáhají učiteli získat a udržet si schopnost relaxovat.
Kyriacou doporučuje učitelům, aby se snažili rozpoznat problémy co nejdříve, rozvíjeli
dovednosti pro vyrovnávání se s pracovními povinnostmi, především v oblasti organizace a
řízení, zjistili vlastní podíl na vzniku stresových situací, neztráceli humor, nadhled a vědomí
širších souvislostí, odpoutali se od přílišného citového a osobního angažování se, vytvářeli
realistická očekávání výkonů a to jak vlastních, tak i okolí, sdíleli obavy a starosti se svým
okolím, udržovali rovnováhu mezi prací ve škole a soukromým životem.
Křivohlavý (2001) doporučuje interní a externí metody a postupy prevence. Mezi interní
postupy řadí: neklást na sebe nesplnitelné nároky, aktivně rozvíjet pozitivní myšlení, stanovit
si priority, hledat smysl života. Mezi externí postupy řadí: sociální oporu, zlepšení klimatu
organizace a úpravu pracovního prostředí.
47

S prevencí syndromu vyhoření souvisí též duševní hygiena, což je systém vědecky
propracovaných pravidel a rad, sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání
duševního zdraví a duševní rovnováhy. Jejím cílem je upevnění zdatnosti psychického
zdraví a odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Jde o takovou úpravu životních
podmínek člověka, která by u něho vyvolala pocit spokojenosti, osobního štěstí, fyzické a
psychické zdatnosti a výkonnosti. (Míček, 1984).
Duševní hygiena je věda, která stojí na rozhraní věd lékařských, psychologických a
sociálních. Má velmi blízko k obecné psychologii, z níž čerpá především poznatky o
osobnosti a zákonitostech její adaptace, dále úzce souvisí s pedagogikou, vývojovou a
klinickou psychologií. Pravidla duševní hygieny se uplatní především jako návod k řízení a
ovlivňování sama sebe a na aktivní přetváření svého prostředí. Duševní hygiena je určena
všem, nikomu nemůže ublížit. Může se jí řídit člověk zdravý, mezi hranicí zdraví a nemoci
i člověk nemocný a to jak duševně, tak tělesně. Význam duševní hygieny je v prevenci
somatických a psychických nemocí, v sociálních vztazích, v pracovním výkonu, subjektivní
spokojenosti vyrovnaného člověka. (Míček, 1984).
Ačkoliv výskyt syndromu vyhoření vykazuje vysoké hodnoty ve srovnání s jinými
profesemi, zjištěné reference z výzkumů českých i zahraničních, vypovídají o převaze
profesní spokojenosti, což lze chápat jako opak vyhoření. Například z výzkumu Paulíka
(2004)vypovídá 55 % českých pedagogů, že je se svou prací spokojeno a jen 12 % vypovídá,
že je částečně, či zcela se svou prací nespokojeno. Logicky se nabízí otázka, jak je to možné
a co je rozlišovacím znakem mezi učiteli ve své profesi spokojenými, kteří se s úspěchem
syndromu vyhoření ubránili a mezi těmi, kteří vyhořeli, případně k vyhoření spějí a ve své
profesi spokojeni nejsou.
Mezi základní rozlišovací znaky řadí četné studie například pohlaví. Obecně platí, že
učitelky – ženy více než učitelé – muži vypovídají o vyšší spokojenosti, menším výskytu
stresu a nižším emočním vyčerpání. Učitelé a učitelky se liší také v tom, co považují za
nejsilnější stresory. Dle Řehulky (2001)učitelky spatřují stres hlavně v kontaktu se žáky a
ve zvládání třídy při výuce, zatímco učitelé cítí výrazný stres v nízkém finančním
ohodnocení a prestiži.
Zahraniční výzkumy pak hovoří o vztahu syndromu vyhoření a délky praxe a věku.( Hennig,
Keller, 1996, Philipp a Schupbach,2010).
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5.1 Různá pojetí copingových strategií
Paulík

(2010),

vycházející

z

teorie

Folkmana

(1986),

charakterizuje

coping,

jako:“…Behaviorální, kognitivní, nebo sociální odpovědí související s úsilím osoby
eliminovat, zvládat či tolerovat vnitřní nebo vnější tlaky a tenze pocházející z interakce
osobnosti a prostředí“. Slovo coping vychází z angl. slova „ cope“, tedy zvládnout, vypořádat
se, vědět si rady. Můžeme tedy říci, že copingovou strategií rozumíme techniku, kterou
člověk volí k tomu, aby zmírnil, či eliminoval důsledky stresu v případě, že není možno se
mu zcela vyhnout. Jak uvidíme níže, existuje více názorů, námětů i doporučených
copingových strategií. Vzhledem k tomu, že více o třídění technik na zvládání stresu,
zejména u učitelů, jsme hovořili v předchozí kapitole, pojďme se nyní blíže zabývat alespoň
některými konkrétními strategiemi.
Na tomto místě bych ráda zmínila copingové strategie dle Evy Rheinwaldové (1995).
Za nejdůležitější považuje Rheinwaldová žít v prostředí bez stresu. Má na mysli zejména
domov, který by měl pro každého být synonymem pohody a klidu a měl by být příjemným
a bezpečným místem. Nutné je, aby zde měl každý vyměřené své povinnosti a práva, panoval
zde určitý řád, který bude každý dodržovat.
Domov by měl znamenat i místo, kde každý může studovat, pracovat a kde ho nikdo nebude
rušit a omezovat. Dále je důležité pokusit se zajistit pravidelný čas na snídani, večeři, spánek,
cvičení a nedělní vycházky.
Dalším pravidlem je dle autorky oddělovat zaměstnání od domova. V práci se má pracovat
a doma relaxovat.
Další protistresové návody nás nabádají k rutině, která dává pocit pořádku a stability.
Důležitým momentem je zdravá výživa. Stres totiž může vyvolat poruchy příjmu potravy a
to buď přejídání, nebo naopak nechutenství a omezování výživy. Stres nás zbavuje vitamínů
B a C, měli bychom tedy dbát na to, aby jich tělo mělo stále dostatek. Vitamín B je částí
mozkových buněk, které pomáhají předávání signálů z jednoho konce nervu na druhý. Jeho
nedostatek pociťujeme mimo jiné jako mentální únavu, depresi a naše odolnost vůči
stresorům je snížena. Je obsažen v mléčných výrobcích, vejcích, droždí, ořechách. Vitamín
C je potřebný, aby se tělo vzpamatovalo z fyzických stresorů, jako jsou různé nemoci,
zlomeniny, ale i těhotenství. Snižuje účinky stresorů prostředí jako je vzduch znečištěný
kouřem a jinými chemikáliemi. Je obsažen v ovoci a zelenině. Naše tělo ho potřebuje zhruba
30 – 60 mg denně. Pohyb a cvičení znamená očištění se od tenze a nepříjemného napětí i
jeho následků. Stres je spojen s pocity úzkosti, strachu, hněvu a podrážděnosti. Tyto
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nepříjemné pocity zmizí s uvolněním svalů. Při stresu se totiž tvoří hormony adrenalin a
noradrenalin, které se při cvičení spalují. Podvěsek mozkový vylučuje také substanci
podobnou morfinu, tedy endorfin, který kontroluje bolest a dává nám příjemné pocity. Lidé,
kteří jsou fyzicky fit, lépe snáší stresové situace, mají pozitivnější přístup k životu, více si
věří a jsou sebejistější.
Autorka nabádá ke klidu, relaxaci, učení se efektivně odpočívat (vypnout, nejlépe vleže).
Spánek je další formou klidu, ve kterém náš organismus regeneruje. Měli bychom dodržovat
dostatečnou dobu spánku a učit se pravidelnému spánkovému režimu. Důležité je nepít před
spaním nic, co obsahuje kofein, vyvarovat se zvýšené fyzické i mentální aktivity, případně
ji vystřídat nějakou uklidňující činností.
Důležitým pomocníkem je komunikace. Tím, že si upřímně pohovoříme, získáváme sílu a
unikneme pocitu osamocení, bezradnosti a vyčerpání. Efektivní způsob komunikace slouží
jako prevence stresu, protože zabraňuje stresovým situacím a konfliktům v samém počátku.
Další důležitý moment vidí autorka v tom, že dokážeme pojmenovat své stresory – udělat si
seznam svých osobních stresorů (Rheinwaldová, 1995).
Další z copingových strategií je dílem Richarda Lazaruse (1966), kterou rovněž popisuje
Paulík (2010).
Podle Lazaruse je normální stav člověka možné charakterizovat rovnovážnou situací.
Neustále však na něj dopadá řada faktorů fyzikálních, fyziologických, psychických,
sociálních. Člověk má k dispozici určitý soubor zdrojů, které používá v rámci obrany. Jsou
to zejména fyzická zdatnost, určité znalosti a dovednosti, zkušenosti, inteligence, vazby na
druhé lidi, odolnost a nezdolnost.
Ve své rané práci vytváří Lazarus koncept zvládání stresu ve čtyřech základních kategoriích:
a, strategie netečnosti, kdy se člověk ve stresu chová apaticky, upadá do pocitů bezmoci,
deprese a beznaděje
b, strategie úniku, vyhnutí se tomu, co v emocionální sféře vyvolává pocity obav, bázně a
strachu
c, strategie útoku, napadení na to, co vyvolává pocity nebezpečí
d, strategie posilování vlastních zdrojů síly (výcvik sebekontroly a sebevlády).
Lazarusovo pojetí copingu můžeme považovat za prvotní klasifikaci zvládání strategií.
Rovněž bych ráda uvedla copingové strategie dle J. Křivohlavého (1994).
Křivohlavý z hlediska strategie zvládání stresu klade důraz na fakt, že jde vždy o střet, boj,
vztah mezi jedincem a prostředím.
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Vedle strategie zaměřené na problém či emoci, rozlišuje ještě strategii zaměřenou na reakci:
1, strategie obrany
2, strategie útoku
A, primární – útok je veden z vlastní iniciativy úročícího
B, sekundární – jako reakce na předcházející útok. Základní rozhodnutí v boji se stresem
podle Křivohlavého vyžaduje, abychom situaci, před níž stojíme, zařadili do jedné ze dvou
skupin, a to: situace změnitelná a situace nezměnitelná. Podle toho se pak rozhodujeme, zda
akceptujeme to, co se událo nebo se bude dít, jako hotovou věc, nebo budeme bojovat s
nepříznivou situací a snažit se obtíže zvládnout vhodnou strategií.
Křivohlavý rovněž zdůrazňuje, že v distresové situaci uvažujeme o dvou druzích zásahů ke
znovunastolení porušené rovnováhy:
1.

Možnost změny na straně zátěže, tj. ubrat zátěž, delegovat úkoly, kooperovat

2.

Možnost změny na straně zdrojů sil a možností obrany/ zvyšovat odolnost, nezdolnost,

můžeme se rozhodnou brát věci klidně, bez dramatického zveličování – říci si, že se stanou
i horší věci.
Rozhodně nevhodná je strategie pštrosa – strategie zavírání očí. Nebezpečné je i
nepochopení či nerozpoznání rizika v situaci, která se právě začíná odvíjet. Křivohlavý
zdůrazňuje fakt, že žádný stresor nepůsobí na psychiku přímo, ale zprostředkovaně. Vliv
stresujících životních situací se lomí psychickým procesem, nazývaným „ zvažování
ohrožení a možností“. To provádí ohrožený subjekt podle vlastních, specificky subjektivních
měřítek. Zvažování je kognitivním procesem, během něhož vstupují do hry různé proměnné
– tzv. „ moderátory“.
Jednu ze skupin moderátorů tvoří subjektivně odlišné váhy, které člověk přisuzuje různým
druhům ohrožení. Jinou skupinou intervenujících proměnných představuje repertoár
dovedností a strategických postupů dané osoby, který byl získán v předcházejících obdobích
života při zvládání různých zátěží. Mezi intervenující proměnné patří i zdroje psychických
sil daného člověka stejně jako sociální zdroje. K intervenujícím proměnným patří i věk,
pohlaví, vzdělání atd. Důležitý je též náhled na řešitelnost stres vyvolávající situace.
Způsoby, jakými člověk přistupuje k řešení problémů a zvládání zátěžových situací, záleží
na tom, jak si člověk na základě minulé zkušenosti uvědomuje možné negativní důsledky
daného stresu a jak ovládá konstruktivní postupy. V takových případech se lépe zorientuje,
nesoustředí se jen na překážky, hledá a bere v úvahu faktory směřující ke zvládání a řešení
zátěžové situace. Zkušenosti získané při řešení konkrétní situace obohacují copingovou
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výbavu jedince. Jak se ovšem ukazuje, někteří lidé jsou mimořádně rigidní (strnulí). Zvolí
jednu strategii a zůstanou u ní, i když se ukazuje, že její účinnost je nulová. Jiní lidé naopak
příliš rychle mění své postupy, takže nemají možnost zjistit, zda ten či onen postup nebyl
náhodou účinnější a vhodnější, než jiný. (Křivohlavý, 1994,2002,2012).
Nelze jednoznačně říci a určit nejvhodnější strategii pro boj se stresem, neboť jak již bylo
mnohokrát uvedeno výše každému člověku je vzhledem k jeho osobnímu natavení blízká
jednou ta, jindy ona. Chceme-li porovnat výše uvedené pohledy na zvládání stresu, je třeba
říci, že všechny jsou logické a opodstatněné. Přístup Rheinwaldové se jeví jako snaha o
dosažení ideální rovnováhy s maximální eliminací zátěže, což v kontextu charakteristiky
dnešní doby, potažmo v podmínkách našeho současného školství, vyznívá spíše poněkud
idealisticky.
Raná Lazarusova práce a jeho kategorizace copingových strategií mě osobně velmi asociuje
popisované schéma procesu vyhořívání v jeho jednotlivých fázích, které je uvedeno
v předchozích kapitolách. Jeho strategie jsou celkově zaměřené spíše na zvládání distresu,
nerozlišuje zde tedy eustresové a distresové situace.
Přístup Křivohlavého se z mého pohledu jeví jako nejkomplexnější a velmi realistický.
Ideální cestou jak se bránit efektivně všudypřítomnému stresu se však s ohledem na dosud
uvedené informace, jeví možnost poznat sám sebe a vybrat z dostupných zdrojů ty strategie,
nebo jejich variace, které se ukazují jako nejefektivnější z dlouhodobějšího hlediska.

5.2 Možnosti prevence v intencích organizace a vedoucích pracovníků
Syndrom vyhoření se promítá také do postojů a způsobů chování souvisejících s výkonem
pracovní činnosti – absence v zaměstnání, snížené pracovní úsilí, snížená pracovní
spokojenost aj. – má také ekonomické důsledky. Je tedy v zájmu zaměstnavatele, aby se
prevencí burn–out syndromu u svých zaměstnanců zabýval. Proto by mělo být v popředí
zájmu organizace především:
1.

Rozvoj programů zaměřených na osobnostní rozvoj,

2.

Pracovní poradenství,

3.

Výcvik v profesních dovednostech

4.

Důraz na týmovou práci, na identifikaci rolí v týmu a jejich cílevědomý výcvik,

5.

Zvýšení podílu pracovníků na řízení apod.
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Řad podniků, zejména v zahraničí, investuje do kondičních programů, které prokazatelně
snižují fyzický i psychický stres, a tím i náklady na nemocenské dávky a fluktuaci
pracovníků. Intervence na straně organizace může též spočívat například ve zvýšení
participace pracovníků na rozhodování, vytvoření sociálně citlivého prostředí. Pozitivním
faktorem ve spokojenosti se zaměstnáním je spokojenost s nadřízenými spolupracovníky,
postupem, finančním ohodnocením, jasný kariérní řád (Kebza, Šolcová, 1998).
Pracovní prostředí se významně podílí na vzniku syndromu vyhoření. Při zkoumání faktorů
pracovního prostředí psychologové zdůrazňují hlavně faktory sociálně psychologické.
Nejmenší význam mají faktory fyzikálně chemické a vlivy vycházející z druhu organizace
práce.(Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 1996).
Pracovní prostředí je třeba záměrně upravovat tak, aby optimálně působilo na lidské smysly
a jejich prostřednictvím na jednání, myšlení a city člověka. Znamená to, že je třeba zajišťovat
nejvhodnější, člověku nejpříjemnější pracovní podmínky, které by umožňovaly vysokou
produktivitu lidské práce a současně pracovní pohodu. Pracovní pohodou se v tomto smyslu
rozumí souhrn hodnot a parametrů charakterizujících pracovní prostředí a příznivě
působících na činnost člověka a též příznivě subjektivně hodnocených. Dokonalé pracovní
prostředí je takové, ve kterém jsou všechny složky kultury práce v souladu s úrovní techniky
a technologie, z hlediska estetiky a ergonomie je dobře vyřešeno, má kladný vliv jak na
produktivitu a kvalitu lidské práce, tak i na společenský rozvoj člověka a kultivaci jeho
schopností.
Takové řešení pracovního prostředí však klade důraz na poznávání potřeb a požadavků
člověka, ale také na poznávání úrovně vlivu hmotného prostředí na práci a zdraví člověka.
Při úpravě pracoviště jde také o velikost prostoru a jeho členění. Důležitými faktory jsou zde
také:
Privátnost prostředí – pro některé činnosti, je vhodnější nejen klid, ale i individuální
prostředí.
Míra hluku – hluk, který dělám já sám, tak moc neruší, jako relativně stejný hluk, který dělá
kolega.
Osvětlení – podmínky vidění se často spoluúčastní na růstu zátěže. Nevhodné je moc silné
ani moc slabé osvětlení. Někomu mohou vadit typy zářivek, hojně užívaných například ve
třídách v rámci úsporných opatření. (často slýcháme stížnosti na bolest hlavy, pálení očí,
rozostřené vidění, lesknoucí se tabule a následná nečitelnost textu apod. Naopak horší
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osvětlení v kabinetech, absence stolních lampiček, nezbytných zejména v zimních měsících,
kdy učitelé odpoledne opravují sešity a denního světla je poskrovnu).
Tepelná pohoda – nemluvíme jen o teplu ve smyslu, jak je zjišťujeme teploměrem, ale o
celkové tepelné pohodě. Ta závisí na tzv. suché a vlhké teplotě, tepelném záření a proudění
vzduchu. S ohledem na duševní práci platí ideál: hlava v poměrném chladu a celé tělo
relativně ve vyšší teplotě.
Klid – je důležitý pro soustředění se na práci. Neklid nevyvolávají jen zvuky z okolí, ale i
telefony, vyrušování kolegy, rozdrobená pracovní doba apod.
Individuální úprava pracoviště pracovníkům by mělo být dovoleno vytvořit si svůj osobní
prostor – tzv. personalizaci prostředí (květiny, obrázky, různá doplňková zařízení.)
Jev syndromu vyhoření má blízko k nespokojenosti. Právě vzájemné pracovní vztahy mezi
lidmi ovlivňují pracovní spokojenost či nespokojenost. Ve vztazích mezi lidmi můžeme
sledovat výskyt určitých příznaků či bolesti v sociální interakci. Takovými příznaky
mezilidských vztahů mohou být například nepřátelské hostilní, agresivní projevy,
ponižování na rozdíl od projevů uznání, projevy zneužití moci, násilnosti, urážky, nefér
způsoby jednání, nespravedlnost v jednání, povýšenost v chování, projevy důvěry a
nedůvěry, vztah slibů a jejich dodržování, hádky, konflikty, krize, apod. (Křivohlavý, 1998).
K tomuto popisu bych si dovolila pár poznámek a vlastních postřehů z praxe.
Co se týče pracoviště pedagogů, je jistě určitou zátěží jejich častá migrace ze třídy do třídy.
Třídy většinou nebývají dostatečně větrané a řadě učitelů i žáků vadí osvětlení tříd v podobě
zářivek.
Klid a pohodlí, které by mohli učitelé nalézt ve svých kabinetech, je ovlivněno častými
návštěvami žáků, jdoucích například pro pomůcky, žáků, kteří potřebují zvýšený dohled v
rámci zajištění jejich bezpečnosti, případně bezpečnosti jejich spolužáků. Dále pak většinou
malým prostorem, o který se dělí s více pedagogy, případně skladovanými pomůckami
potřebnými k výuce. O vztazích na pracovišti pojednává mimo jiné i empirická část této
práce. Učitelé většinou nemají čas se ani v klidu nasvačit, naobědvat, dojít si na toaletu,
případně převléci na hodinu vaření, tělesné výchovy apod.
Faktory ovlivňující zrod vyhoření naznačují řadu důležitých charakteristik jednání
vedoucích pracovníků s podřízenými, které mohou, je-li jich využito, působit preventivně s
ohledem na burn out.
Jako kladný se jeví ten vztah vedoucího s podřízeným, kdy kontakt mezi nimi je pravidelný,
a ne jen tehdy, když se něco neobvyklého děje.
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Kladně působí, když vedoucí sděluje podřízeným, oč mu opravdu jde a nepřistupuje k nim s
určitým podezřením.
Dále pak, když se vedoucí snaží vždy spíše sladit a harmonizovat vzájemné vztahy mezi
podřízenými, než když je dostává do vzájemných sporů. Když vedoucí sděluje nejen
krátkodobé úkoly, ale seznamuje podřízené i s dlouhodobými úkoly a plány vedení. Když
vedoucí mluví s podřízenými nejen o věcech ryze technických, ale i o věcech ekonomických
a o podnikové filosofii (cílech, záměrech a smyslu existence podniku). Když vedoucí má
smysl nejen pro věci ryze technické, ale i pro věci morální a sám je v tomto smyslu
podřízeným vzorem. Nebo když vedoucí dává podřízeným zřetelně najevo, že si jejich práce
váží, a to jak on, tak i jeho nadřízení. Jaro Křivohlavý (1998) uvádí citaci autorské dvojice
Pinesové a Aronsona, kteří požadují jednoznačně: „ Formální výchova k povolání by měla
obsahovat výcvik zaměřený na minimalizování psychického vyčerpání“. (Křivohlavý, Jak
neztratit nadšení, 1998, str. 106). Tento požadavek se týká všech druhů povolání, zejména
však těch profesí, v nichž člověk přichází do osobního kontaktu s druhým člověkem. Čím
vyšší vzdělání se pro daný obor vyžaduje, tím více by člověk měl dbát o své duševní zdraví.
Často mladí lidé s vyšším vzděláním jsou mimořádně motivovaní, když nastupují do
zaměstnání. Často dělají více, než je jim zadáno, neboť se chtějí seberealizovat. Když však
ztratí svoji motivaci, je to škoda pro ně i pro podnik (Křivohlavý, 1998).
Měli by být seznámeni s problematikou stresu a syndromu vyhoření. Měli by vědět, co je
stres a burn- out, jak tento proces startuje a čím je ovlivňován, jaké má příznaky, jak se mu
bránit a jak mu předcházet. Měli by se seznámit s možnostmi, které organizace s ohledem
na prevenci má pro zlepšování pracovních podmínek. Měli by poznat, jak je možno
podporovat a rozvíjet struktury sociální podpory v rámci dané organizace. Měli by vidět, jak
je za tím účelem možno využívat porad, konferencí, odborných seminářů, a podobně. Měli
by se seznámit s charakteristikami sociální komunikace. Měli by se učit hovořit a jednat
evalvačně. Měli by se učit rozeznávat dobré a špatné mezilidské vztahy, posilovat pozitivní
projevy chování na svém pracovišti. Výcvik by se měl v tomto ohledu zabývat i supervizí –
tvořivou a podnětnou kritikou a potřebnou dávkou vyjadřování uznání podřízeným.
Na syndrom vyhoření se můžeme dívat buď jako na postupný proces, který je možno
přerušit, jinak může vést až k nevratným zásahům do našeho života, nebo také jako na
duševní poruchu, která má své místo v klasifikaci nemocí. K pravidelné korekci
profesionálního chování a zároveň zajišťování prevence v rámci syndromu vyhoření se
využívá také proces zvaný supervize.
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5.3 Supervize
Slovo „supervize“ přešlo do českého jazyka z angličtiny a překládá se jako dozor, dohled,
kontrola, řízení, inspekce. V tomto svém původním a běžném významu se u nás objevuje jen
velmi zřídka. Daleko častěji je tento termín používán v posunutém významu v psychoterapii,
odkud proniká do pomáhajících profesí. Supervizi můžeme popsat jako systematickou
pomoc (individuální, či skupinovou) při řešení profesionálních problémů v neohrožující
atmosféře, která dovolí pochopit osobní, zejména emoční podíl člověk na jeho profesním
problému. Supervize je mohutným nástrojem k očištění od zbytků myšlenek i emocí a slouží
také k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji. Odborně prováděná supervize je jedním z
nejlepších preventivních opatření syndromu vyhoření. (Tošner, Tošnerová, 2002).
Supervize je samozřejmou součástí praktického vzdělání, v němž supervizor - učitel pomáhá
supervidovanému řešit konkrétní problémové situace, které vznikají při jeho práci s klienty.
Smyslem supervize je učení se složitým psychoterapeutickým poznatkům a jejich aplikaci
při jednání s klientem a přemýšlením o něm (Kopřiva, 1999). Je také nezbytná pro nové
pracovníky, neboť je seznamuje s hodnotami pracoviště a učí je novým dovednostem.
Supervize obsahuje složky podpory (nadhledu) a kontroly (dohledu).
Vztahuje se k cíli práce, přičemž se zaměřuje na proces, jakým je daného cíle dosaženo a na
vztahy, které jsou v pomáhající profesi snad nejdůležitějším prostředkem k naplnění cílů.
Supervize se dá dále dělit na odbornou, která se zaměřuje na daný problém klienta nebo s
klientem a rozvojovou, která se zabývá rozvojem a růstem pracovníka nebo týmu. Toto
dělení je ale umělé, neexistuje přesná hranice mezi těmito dvěma typy. Supervize se dá dělat
přímo v dění, kdy supervizor je přítomen práci pracovníka s klientem, anebo
zprostředkovaně, například prostřednictvím rozhovoru s pracovníkem.(Baštecká, Goldman,
2001).
Forma supervize se přizpůsobuje potřebám. Probíhá tak buď ve skupinách jako řízený
rozhovor, může se při ní použít různých způsobů psychologického zkoumání a uvolňování,
jako jsou testy, hry apod. Supervizor podle postavení těch, jimž má poskytnout podporu,
podle problematiky, kterou je třeba řešit, zvolí velikost skupin.
Někdy je třeba provádět sezení individuálně. Supervizi rozvojovou považuje Havrdová
(1999) za:„ organizovanou příležitost“, která má za cíl „ zvyšovat profesionální kompetenci
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pracovníka“. Pracovníkova odborná způsobilost – kompetence – se sestává z postojů, hodnot
a vědomostí (Baštecká, Goldman, 2001).
Kopřiva (1999) také rozděluje supervizi, a to na:
Kvalifikační, ta je součástí výcvikového procesu směřujícího k dosažení nějaké kvalifikace.
A průběžnou, jež provází praxi již kvalifikovaných pracovníků (Kopřiva. 1999).
Gabura ve své knize (Gabura,Pružinská ,1995), popisuje čtyři nejběžnější typy supervize.
Tutorská supervize je orientována především na vzdělávání, pomáhá osvojit si základy práce
s klienty pod odborným vedením.
Výcviková supervize je součástí koncipovaného výcviku v určitém poradenském přístupu,
má vzdělávací i řídící funkci, supervizor přebírá zodpovědnost za práci supervidovaného
klientem.
Řídící supervize je pak taková, když supervizor je v nadřízeném postavení k poradci, řídí a
kontroluje jeho práci, přebírá částečnou zodpovědnost za kvalitu práce poradce.
Konzultantská supervize je dobrovolná a výběrová, poradce si může zvolit typ a formu
supervize, může si zvolit i supervizora. Tato supervize je určena zkušenějším praktikům,
zodpovědnost za řešení zůstává na supervidovaném a supervizor má poradní hlas.
Gabura dále k supervizi uvádí, že je tato metoda kontinuálně zvyšované profesionální
kompetence, vede pracovníka k samostatnému vykonávání profese, chrání klienta před
nekompetentními zásahy ze strany poradce a zároveň chrání status profese nebo profesní
skupiny.
Supervize také zahrnuje integraci osobních vlastností poradce, jeho teoretické znalosti a
praktické zkušenosti. Podmínkou pro poradenskou supervizi je, aby supervidovaný pracoval
v oblasti poradenství a měl s prací s klienty vlastní zkušenosti.
Hlavní cíle supervize jsou:
6.

Ověření si správnosti svých postupů při práci s klientem, rodinou nebo skupinou

7.

Rozšiřování možností a alternativ práce s určitým případem

8.

Korigování neefektivních přístupů

9.

Prevence poškozování klienta poradcem

10. Učení se a sbírání zkušeností
V oblasti pedagogiky, zejména základního školství je supervize zatím stále vnímána spíše
negativně, ve smyslu dozoru, kontroly a dohledu. O supervizi dále pojednávám v empirické
části své práce.
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Koučování je podle Psychologického slovníku metoda práce s lidmi založená na myšlence,
že dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností. Je to metoda užívaná k taktnímu
a ohleduplnému ovlivňování pracovního chování člověka, jejímž cílem je rozvoj aktivity a
iniciativy, samostatnosti a tvořivosti, přestože nepoužívá přikazování ani poučování, vede
ke zvýšení pracovního výkonu (Špatenková, 2006).
Koučování je moderní, dynamický, rozvíjející se směr. Je to proces, který v současné době
využívá především personální a top management, velmi dobře je však uplatnitelný také v
pomáhajících profesích na nižších úrovních, u přímých poskytovatelů svých služeb
klientům.
Jedná se o proces kontinuální podpory pracovníka při stanovování a dosahování jeho
vlastních profesních i osobních cílů.
Vede tak k trvalému zvyšování kompetence partnera, přičemž kouč ponechává odpovědnost
jak za stanovování cílů a hledání cest k nim, tak i za dosažení konečného výsledku.
Grosamová (2007) uvádí, že koučování je v přímém rozporu se školstvím. Ve škole se snaží
zjistit, co žák neumí, a na tom ho usvědčit. Kouč se naproti tomu snaží postihnout, co je na
člověku nejlepší, a to povzbuzovat“.
Zajímavé je podle mého názoru podívat se na koučování v učitelské sféře z pohledu
koučování uvádějícího učitele, případně zkušenějšího pedagoga, vedoucího pracovníka a
pod směrem k začínajícímu učiteli. Případně z pohledu koučování v podobě sebereflexe a
autodiagnostiky formou uváděnou V. Hrabalem (2010).
Peer counseling, tedy Kolegiální poradenství, je jinou cestou a možností, jak může
organizace preventivně působit.
Peer counseling nikdo neřídí. Je to zcela zvláštní druh poradenství. Znamená to, že člověku
může dobře poradit nejen odborník či skupina odborníků, nýbrž také ten, kdo prožil stejné
těžkosti a překonal je.
Peer counseling se nevztahuje pouze na praktické záležitosti. Je možné jím najít řešení i v
dalších svízelích, které práce přináší.
Další pomocí pro pracovníky v pomáhajících profesích při prevenci syndromu vyhoření
mohou být balintovské skupiny. Své označení nesou podle maďarského později britského
psychoanalytika Michaela Balinta, jehož cílem bylo přinést základní poznatky psychoterapie
praktickým lékařům. Do českého zdravotnictví přinesli balintovské výcvikové skupiny
Skála a Růžička. Balint doporučil terapeutům namísto úniků do tíživé frustrující spolupráce
především soustavný výcvik v partnerském naslouchání, v empatickém porozumění
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pacientově verbální i neverbální komunikaci a v přiměřené terapeutově odpovědi. Pomoc
klientovi vyžaduje dvoufázový postup: v prvé řadě sympatizující ztotožnění s ním a ve druhé
řadě objektivní odstup a reflexi vyslechnutého sdělení (Brichcín, 1999). Balint rozlišoval tři
fáze skupinového výcviku:
11. Učení je první fáze a je odkrytím síly nevědomých prvků ve vztahu personál – klient.
12. Odnaučení je fází, která spočívá ve zpochybnění tradičních přístupů ke klientovi a v
rozchodu se starými návyky.
13. Nové učení je poslední fází, která vyžaduje integraci starých a nových znalostí a
dovedností.
V balintovské skupině se kladou za cíl tři výcvikové cíle: porozumět vztahu, překonat
předsudky a pozměnit sebe sama. S prvním úkolem vyvstává potřeba zvýšené citlivosti na
svou vlastní odpověď, na klientovo sdělení, na poselství jeho příznaků. V balintovské
skupině se učí jak lepšímu sebepozorování, tak lepšímu pozorování druhých, vnímání
klientova přenosu, tak i vlastního protipřenosu.
Druhý cíl – překonání předsudků – spočívá v opuštění tzv. apoštolské funkce, tj. přesvědčení
o tom, že pomáhající pracovník ví, jak se má klient správně chovat, co je pro něj nejlepší.
Jde o překonání paternalistické vševědoucnosti pomáhajících.
Třetí výcvikový cíl souvisí s ujasněním vlastních vědomých konfliktů. V balintovských
skupinách nejde o zásadní osobní změnu. Jedná se o senzibilitu, o vcítění se do vlastních
protipřenosových mechanismů, do vlastních vědomých, podvědomých a zčásti i
nevědomých prožitků.
Zařazení do balintovské skupiny předpokládá výkon praktické činnosti s vlastními klienty,
ochotu pracovat ve skupině po delší dobu a nabízet případy z vlastní praxe a samozřejmě též
kontinuální práci s ostatními účastníky výcviku.
Polák (2010) z University Palackého v Olomouci odpovídá na otázku Co by měl udělat
zaměstnavatel, potažmo stát a celá společnost pro zlepšení pracovních podmínek učitelů,
takto: Zejména zajistit odpovídající hodnocení učitelů, zavést (sabatikl) volný rok pro
učitele, zajistit asistentskou praxi do škol na pomocné práce (dozory, opravy, pomoc ve
třídě), snižovat počty žáků ve třídách, ve vzdělávání učitelů klást důraz na didaktiku a
psychologii vztahů, snižovat úvazky úměrně s délkou praxe, zajistit větší autonomii škol,
zajistit další vzdělávání učitelů, zajistit kvalitní zdravotní péči pro učitele a zejména
podtrhuje nezbytnost zajištění informovanosti o problematice školství ve sdělovacích
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prostředcích, aby došlo ke změně pohledu veřejnosti na učitele a na školství jako takové
(Polák, 2010).

5.4 Prevence syndromu vyhoření v intencích učitele k sobě samému
Každý z nás může sám svojí aktivitou předcházet syndromu vyhoření, a to třeba
následujícími technikami a způsoby:
Důležitou technikou je relaxace, protože u mnoha lidí se vytváří zvýšené napětí, tenze, jejímž
základem je napětí svalů.
Důležité v tomto případě je, že situace, která napětí vyvolala, už dávno pominula, ale tenze
přetrvává nadále. Vytvořené tenze, pokud nejsou neutralizovány, mají snahu se hromadit.
Pokud člověk toto napětí nesnižuje, stává se citlivý na další negativní podněty z okolí, a tím
dochází ke zvyšujícímu se napětí. Relaxace je tedy schopností člověka sám zasáhnout do
svého nitra, a tím se naučit regulovat řadu fyziologických reakcí. Různými autoregulačními
postupy má možnost opravit své narušené psychosomatické vztahy. (Míček, 1984).
Lidé, kteří dovedou relaxovat, se lépe vypořádávají s následky stresových situací. Úspěšné
zvládnutí stresu je nejlepším předpokladem pro pocit zdraví, pro spokojenost, pro dobrou
morálku a pro radost. (Gregor, 1993).
Pravidelným uplatňováním relaxačních technik a cvičení je možné stresu předcházet a
udržovat organismus v rovnováze mezi napětím a uvolněním.
Uvolnění znamená přepnutí ze vzrušení do zotavujících procesů. Prostřednictvím relaxace
se lze učit nejen regulovat tento rovnovážný stav, ale i řídit koncentraci.
Předpokladem pro provádění relaxace je vhodné mít zajištěno příjemné prostředí, ticho a
klid.
Pro relaxujícího člověka je nezbytné, aby se nenechal rušit okolím, aby nebyl rozčilován a
nenechal se rozčílit něčím, co se neděje z jeho vůle.
Pro cvičení je vhodný volný oděv, který nikde netlačí, jedinec si odloží obuv, případně i
brýle.
Po celou dobu cvičení cvičí se zavřenýma očima. Cvičí se na podlaze pokryté kobercem, na
dece nebo molitanové podložce. Relaxaci je vhodné provádět nejlépe 1 – 2 hodiny po jídle.
Dobu relaxace si každý zvolí tak, aby co nejlépe zapadala do denního režimu. Relaxační
techniky je důležité praktikovat pravidelně a ideální je dodržovat i stejnou denní dobu.
Další možnou technikou je jóga.
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Stejně tak jako další meditační techniky k nám přišla z Východu. Ve společenském a
filosofickém kontextu je vnímána jako prostředek pro rozvoj moudrosti a pochopení světa,
pro očištění od nevědomosti a získání koncentrace k lepšímu vnímání reality. Meditace by
měla rozvíjet pravdivost, opravdovost, mela by posilovat vnitřní jednotu a postoj sebepřijetí.
Konečným cílem východních meditací byla zkušenost osvícení, intenzivní prožitek plnosti
a vnitřního sjednocení s celým vesmírem. Jóga je původně jednou z šesti tradičních
hinduistických filosofických škol. Je to soubor praktik sloužících k dosažení ideálu plného
zdraví a vyrovnanosti v jednotě tělesných, duševních a duchovních aspektů. Cvičení vede k
očistě a k regeneraci těla. Působí nejen na kosterní svalstvo, ale přímo také na vnitřní orgány.
Vedle tělesných cvičení zahrnuje také zásady životosprávy, uvolňovací cvičení a pokyny
orientované na určité hodnoty. Zvyšuje duševní rovnováhu, kloubní pohyblivost a zlepšuje
dýchání (Matoušek, 1999). Jóga náležitě a dlouhodobě cvičená zvyšuje tělesnou zdatnost,
odolnost proti nemocem, pohyblivost, reguluje váhu, odstraňuje stresem vyvolané příznaky
(nespavost, bušení srdce, potivost, skleslost, obavy a strach), zlepšuje vnímání,
soustředěnost i paměť. Člověka depresivně laděného aktivuje, příliš aktivního uklidňuje,
nevyrovnané vyrovnává, vyrovnaným pomáhá dospět na vyšší úroveň vnitřní harmonie.
Jedná se o dlouhodobou záležitost, kdy se výsledky dostaví až po řádově několika měsíčním
cvičení. Proto je někdy pro začátečníka těžké u ní vytrvat. Pro ty, kteří dokáží jógu přijmout,
je výtečným prostředkem pro předcházení nepřiměřených reakcí na stres.
Je však vhodné zde podotknout, že některá cvičení jsou vysloveně zakázána lidem, trpícím
oběhovými obtížemi, očními chorobami, akutními záněty, nemocemi kloubů a intenzivními
bolestmi. Jóga se nedoporučuje ani lidem trpícím schizofrenií.
Charakteristické pro dnešní zaměstnané lidi je také nedostatek času čili časová tíseň, jinak
řečeno časový stres.
Získat více času můžeme, budeme-li si den organizovat a plánovitě využívat času, který
máme k dispozici. Není to vždy jednoduché, ale úspěch se dostaví, pokud se například
naučíme lépe koncentrovat na určitou činnost, budeme střízlivě odhadovat vlastní časové
možnosti, rozumně si rozvrhneme práci a povinnosti, správně posoudíme závažnost úkolů a
omezíme zbytečnosti.(Míček, 1984).
Úkoly, které si člověk určuje, by měly být splnitelné, nepříliš rozsáhlé.
Měly by být tak malé, aby se daly splnit v dohledné době.
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Při jejich splnění má pak člověk pocit, že se věci pohnuly k lepšímu a to má výrazný duševně
hygienický efekt.
Můžeme zvolit i možnost sebeodměňování.
Dále bychom pak měli stanovit přehled naléhavosti úkolů a seřadit je od nejnaléhavějšího k
méně důležitým až po ty, co klidně můžeme vypustit.
Pak je zapotřebí úkoly do jednoho splnit.
S časovým plánem také samozřejmě souvisí odpočinek. Ten by měl být přirozenou a
samozřejmou součástí našeho života. Přesto ne každý umí odpočívat a je to dáno například
i tím, že lidé často neví, jak zklidnit svoji mysl, jak ji ustálit. (Míček, 1984).
Umění odpočívat je životně důležité a je třeba ctít zejména tyto zásady:
14. Lehká únava se odstraní rychleji, než když už bylo dosaženo značného stupně únavy
15. Odpočinek musí být doprovázen celkovým duševním uklidněním
16. Kvalitě odpočinku účinně napomáhá změna prostředí
17. Aktivní odpočinek je účinnější než celková nečinnost
V rámci pracovního dne je považováno za vhodné zařadit do každodenního režimu přestávky
a využívat je k regeneraci sil individuálně doporučeným tělesným cvičením, procházkou či
některou relaxační metodou. (Kebza, Šolcová, 1998).
S odpočinkem souvisí spánek, u dospělých by měl trvat zhruba osm hodin. Pro organismus
není zdravý ani moc krátký spánek, ani moc dlouhý, tedy delší než devět hodin.
Odborníci tvrdí, že nejkvalitnější spánek je v prvních dvou až třech hodinách po usnutí. V
dalších hodinách hloubka spánku klesá.
Doba přípravy ke spánku by měla být klidná, sloužit k celkovému uvolnění. Ideální místnost
ke spaní má být temná, s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu, s teplotou 16-18 stupňů
Celsia.
Důležité je, pokud je to možné, chodit spát v určitou dobu. Organismus si tak zvykne na
pravidelný rytmus.
Pro člověka má v životě významnou roli sociální opora (social support).
Každý z nás se sice rodí jako jednotlivec, ale vždy je členem nějaké skupiny. Může to být
rodina, škola, kolegové v zaměstnání.
Křivohlavý (1998) cituje Pinesovou a Aronsona, kteří uvádějí, že čím lepší vztahy daný
člověk k druhým lidem má, tím má i relativně nižší úroveň psychického vyhoření. Lidé, kteří
připisují druhým lidem poměrně vyšší hodnotu nežli věcem, si váží více sociální opory a
vytvářejí kolem sebe podpůrnou sociální síť přátelských vztahů. Čím více se určitému
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člověku dostává sociální opory, tím méně příznaků burn- out je u něho možno zjistit
(Křivohlavý, 1998).
Sociální integrace, sociální začlenění člověka do sociální struktury, je významnou
determinantou jeho psychické pohody a zdraví. Prostřednictvím sociálních vazeb k druhým
osobám, skupinám a širší společnosti je jedinci přístupná sociální opora, tj. jakýsi sociální
fond, ze kterého lze čerpat v případě potřeby, systém sociálních vztahů, jejichž
prostřednictvím se člověku dostává pomoci při snaze dostát nárokům a dosáhnout cílů.
Zdroje sociální opory jsou součástí systému sociálních vztahů jedince (Kebza, Šolcová,
1999).
V první řadě jde o primární sociální skupinu, kterou se rozumí rodina (Manžel, manželka,
rodiče, děti) i tzv. širší rodina, ale také kolektiv spolupracovníků. Patří sem však i podpora
pro daného člověka důležitých lidí (Křivohlavý, 1994).
Sociální oporou, kterou malá skupina lidí danému člověku poskytuje ve chvílích jeho
těžkostí a životních krizí, se rozumí v prvé řadě jeho sociální kontakt, neopuštění
postiženého v jeho těžké životní situaci. Rozumí se jí i ochota naslouchat, vyslechnout si
jeho nářky, stížnosti a problémy.
Důležité je neodsuzovat. Jedinec se může na své blízké obrátit, když potřebuje povzbudit a
poskytnout zpětnou vazbu. Přátelé jsou zde i od toho, aby odvedli pozornost od negativních
věcí. Přátelství je stejně důležité jako partnerství a manželství, můžeme je považovat za tzv.
„ čerpací stanice“ – za zdroj regenerace sil.
Podpora okolí člověka nejen chrání před důsledky stresu, ale pomáhá budovat i pocit
sebevědomí. K této duševní pomoci můžeme zařadit i pomoc materiální a finanční. Lidé,
kteří takto pomáhají druhému, pomáhají do určité míry i sami sobě. Seznamují se s různými
životními problémy, mobilizují své síly a učí se společně řešit problémové situace. Tímto
způsobem se připravují na řešení obdobných problémů, které je mohou potkat v jejich
vlastním životě (Křivohlavý, 1998).
Sociální opora se dá rozlišit na „ strukturální“, která se zabývá například hustotou vztahové
sítě daného jedince (ale také na společenskou roli, přístupností ke skupinám, rodinným
stavem) a na funkční, jejíž náplní je kvalita vztahů jedince (Baštecká, Goldmann, 2001).
Sociální opora má hlavní zdroje v rodině, zaměstnání, u přátel a dobrých známých, v rámci
trávení volného času, realizace zájmů a koníčků.
Nedostatek opory koreluje pozitivně s burn- out syndromem. Zdá se, že největší význam má
opora poskytovaná stejně postavenými pracovníky (peer support).(Kebza, Šolcová, 1998).
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Na tomto místě opět použiji myšlenek Poláka (2010), který velmi jasně a konkrétně shrnuje.
V rovině učitele samotného k době samému podtrhuje nezbytnost změny životního postoje
do roviny pozitivního myšlení. Své rady jak na to člení do dvou logických rovin a sice: na
změny postojů v pracovním prostředí, kde nabádá učitele, že je třeba si uvědomit, že i učitel
může udělat chybu, výsledky nemusí být perfektní, výkon profese není jediným smyslem
učitelova života, nabádá k dalšímu vzdělávání učitelů, vyzývá k asertivnímu vystupování jak
vůči žákům, tak i ke kolegům.
Větší váhu má pro něj i fakt, že je dobré si uvědomit, že každý učitel může, a já dodávám,
že by i měl, hovořit o problémech.
Druhá rovina se týká soukromí učitelů. Zde nabádá učitele, aby pěstovali ve svém volnu, než
ty, které se přímo týkají rodiny a školy. Zdůrazňuje nezbytnost řešení školních problémů na
půdě školy. Nezbytný je dle jeho soudu i okruh přátel mimo rodinu a školu, neztrácet smysl
pro humor a zaměření se na relaxaci, dostatek pohybu a kvalitního stravování.
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5.5 Školní psycholog jako zatím méně rozšířený fenomén našeho školství a jeho
možný přínos pro regulaci zátěže učitele
Ráda bych se alespoň okrajově dotkla tohoto tématu, ačkoliv si uvědomuji, že v souvislosti
s plánovanými změnami školského zákona možná zanedlouho některé z těchto myšlenek
pozbydou platnosti a aktuálnosti.
Přesto však myslím, že je třeba si na toto téma říci, alespoň něco málo, vzhledem k tomu, že
školní psycholog, dle mého soudu, může být za určitých podmínek, pro učitele velmi
přínosným elementem, avšak právě tyto podmínky mají rozhodující význam pro finální
výsledek.
Školní psychologie se rozvíjela v bývalém Československu, zejména na Slovensku, kde ji
prosazovali zejména prof. Hvozdík a prof. Ďurič.
Naděje na zlepšení situace v ČR přišla v roce 2001 v souvislosti s vytvářením Dlouhodobého
záměru rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. Tento dokument již předpokládal existenci
školních psychologů a školních speciálních pedagogů, kteří by měli doplnit stávající
poradenský systém o článek, který své služby bude poskytovat přímo na školách. Nejednalo
se tedy o konkurenci stávajícím poradnám, ale o rozšíření poradenských služeb (Zapletalová,
2001).
Definice pojmu školní psycholog není dosud sjednocená a tato pracovní pozice je v našich
zeměpisných šířkách poměrně mladá. Česká legislativa se ke školním psychologům
vyjadřuje ve vyhlášce č.72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a
školských zařízeních. Tyto dokumenty byly navíc doplněny metodickým materiálem „
Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole“, který popisuje činnosti školních
psychologů i charakter spolupráce s pedagogy ve škole. Odborné intervence školních
psychologů charakterizují Zapletalová a Štech (2013) jako relativně ohraničené události s
konkrétními aktéry, strukturou problému či požadavku, časovými nároky a možnostmi jeho
řešení.
Nejčastějšími činnostmi školního psychologa by pak měly být intervence při řešení
výchovných problémů jednotlivých žáků, agrese, šikana, drogy,“ zlobení“ a obecně nekázeň,
dále pak činnosti, které se týkají učení žáků, jeho efektivnosti, problémů a dysfunkcí.
Velkou skupinou činností školního psychologa jsou pak činnosti, které jsou zaměřeny na
interpersonální vztahy.
Relativně méně časté jsou vzdělávací činnosti, jejichž cílovou skupinou jsou učitelé, či
rodiče.
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Je třeba říci, že i přes zakotvení školních psychologů v legislativě, vede se stále mnoho
diskusí o tom, jaké má mít vlastně školní psycholog kompetence, vzdělání, na čí objednávku
pracuje, komu podléhá, kdo jej platí.
Školní psycholog většinou vstupuje do školy na objednávku ředitele školy.
Ředitel je však v tomto vztahu nadřízeným, ale z profesního úhlu pohledu je to laik a
psycholog, je v roli podřízeného, ale z hlediska profese je expert (Zapletalová, Štech, 2013).
Pokud se jedná o ředitele, který má pocit, že by díky školnímu psychologovi mohlo dojít k
odhalení například jeho profesních nedokonalostí, může dojít i k záměrnému zkreslování
zakázky, což může mít v důsledku neblahý dopad na výsledek. Což následně ovlivňuje
postoj pedagogů, žáků i rodičů a to jak ke škole, tak k osobě školního psychologa.
Ve vztahu učitel – školní psycholog je velmi důležité, aby učitelé na příslušné škole, kde
tento odborník působí, pochopili, zejména v čem a jak jim může psycholog pomoci například
co do tvorby odborného zázemí. Je však třeba si ujasnit i rovinu očekávání školního
psychologa od pedagogického sboru. Tento moment je velmi důležitý. V případě správného
fungování školního psychologa a jeho začlenění do systému školy a jeho jednotlivých článků
(žáci, jednotliví pedagogové, výchovný poradce, metodik, prevence, vedení) i následná
kooperace na základě vyhodnocených údajů s dalšími pracovišti jako jsou pedagogickopsychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče a podobně,
může působit velmi protektivně v rámci zlepšení klimatu ve sboru, v jednotlivých třídách,
může uvolnit napětí ve vztazích, uvolnit stres a napětí, vytvořit podnětné a laskavé prostředí,
čímž mimo jiné zabraňuje rozvoji faktorů, které přispívají k rozvoji syndromu vyhoření u
pedagogických pracovníků.
Bariéry, které mohou ohrozit fungující vztah mezi učitelem a školním psychologem jsou
mnohé a různorodé. Mezi základní, které formulovali samotní školní psychologové, patří,
zejména obavy učitelů, přehnaná očekávání, rozdílné pohledy na dítě a na práci s ním a
přehnaná emocionalita – malý odstup od problému.
Obavy učitelů se týkají zejména pocitů nedostatečné profesionality, ztráty soukromí a
nezanedbatelná je i obava ze ztráty ve mzdovém fondu školy tzn., že školní psycholog ubírá
peníze učitelům.
Přehnaná očekávání se týkají zejména těch, kdy pedagog spoléhá na to, že školní psycholog
vyřeší každý problém, který se týká žáků, třídy jako celku i rodičů. A dále pak to, že tento
problém vyřeší co nejrychleji (jedna konzultace a vše je vyřešeno).
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Rozdílné pohledy učitelů a psychologů na dítě a na práci s ním prozrazují střet odlišných
profesních kultur. Zde mám na mysli například rádoby „ tajnůstkaření“ psychologa ve chvíli,
kdy se mu sice dostává od žáka, učitele i rodičů určitých, mnohdy intimních a osobních
informací, ale musí se chovat eticky a ctít zákon o ochraně osobních údajů.
Přílišné sebevědomí učitelů, ať už je jeho důvodem obava ze ztráty profesionality či
nedostatečná sebereflexe, může znamenat pro školního psychologa značný problém.
Zvláštním případem střetu profesních kultur, a možná i snahy učitele potvrdit si vysoké
profesní sebevědomí, jsou nevhodné pseudopsychologické zásahy učitelů, kteří chtějí
dokázat sami vyřešit skutečné či domnělé problémy žáka nebo třídy bez porady s
psychologem (Štech, Zapletalová, 2013).
Ráda bych na tomto místě dodala zkušenost ze své praxe.
Je povzbudivé, že se institut školního psychologa začíná dostávat pomalu, ale jistě do
povědomí pedagogické i laické veřejnosti. Bohužel musím upozornit na skutečnost, že tento
fenomén se vyvíjí v různých regionech naší země odlišně.
Velmi často se setkávám v praxi s názorem, že jako psycholog poradny jsem vlastně školní
psycholog, což není tak úplně pravda. V tomto případě se vlastně původní záměr míjí
účinkem. Školní psycholog má působit na jedné škole, detailně znát prostředí, vedení, žáky.
Tráví zde pravidelné hodiny v rámci pracovní doby.
Jako zaměstnanec školského poradenského zařízení, docházím v určitých intervalech rovněž
na školy, které mám v péči, ale ne tak často, většinou ne pravidelně. Počet klientů je daleko
větší a seznam objednávek má daleko větší rozsah. Navíc jsou poradny na mnohých místech
a v různých regionech spíše personálně poddimenzované, což logicky znesnadňuje realizaci
takových objednávek v plné míře, v potřebném rozsahu a v zákonem stanovené lhůtě.
Mnohdy se však očekává, že roli školního psychologa zastaneme, vše vyřešíme, což nás
staví do velmi nevýhodné pozice a troufám si říci, že jsme v těchto případech vystaveni
výrazné společenské i časové tenzi. Určitě je rozdíl zabývat se 150 ti žáky a 30 ti
vyučujícími, než ročně vyšetřit okolo 300 žáků, vést kolem 200 terapií, z každého vyšetření
udělat zápis a zprávu a ještě řešit vztahové problémy žáků, kolektivů i pedagogů na více
školách. Pro řadu ředitelů škol je však tato strategie výhodná a snaží se jí prosadit stůj co
stůj, neboť za tuto službu neplatí.
Pokud by do budoucna celoplošně došlo ke změnám v tom smyslu, že by školní psycholog
řešil na konkrétní škole vztahy, pomáhal by učitelům volit vhodné strategie a prováděl
například depistáž poruch učení a chování a následně by žáky doporučoval k dalšímu
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vyšetření do poradny, či speciálně pedagogického centra apod., určitě by se mnohým ulevilo,
práce by dávala větší smysl, mohlo by se jít více do hloubky, více se věnovat individuálně
jak žákům, tak i pedagogům, těm například i v rámci supervize, jejíž pokrytí jednoznačně
vystihují závěry uvedené v empirické části této práce.
Bylo by však zapotřebí jasně vymezit kompetence, nastavit propojení jednotlivých článků,
ale i vymezit pravomoci a limity ředitelů škol. V neposlední řadě je také samozřejmě
zapotřebí počítat s platem školního psychologa a školního speciálního pedagoga v rozpočtu
mzdového fondu příslušné školy, či jiného zřizovatele této pozice.
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5.6 Asistent pedagoga a jeho možný přínos pro regulaci zátěže učitele
Postavení asistenta pedagoga upravuje školský zákon 561/2004 Sb. A vyhláška 147/2011.
Asistent pedagoga je vyrovnávací a podpůrné pedagogické opatření, tam, kde je nutná
integrace, nebo jsou doporučena podpůrná opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami. Pomoc poskytuje asistent pedagoga přímo ve třídě, kde je dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami. V praxi není žádoucí, ani efektivní, pokud je asistent pedagoga
odsouván s dítětem mimo třídu, mimo běžnou výuku, mimo třídní kolektiv. Někdy sice může
pomoci, pokud má dítě možnost projít si probíranou látku individuálně, v klidu mimo
kolektiv třídy, praxe však zároveň ukazuje, že odsouvání dítěte mimo třídní dění je
kontraproduktivní. Pro každé dítě jsou nesmírně cenné zkušenosti se začleňováním do
vrstevnické skupiny, s dynamikou třídy a s různými přirozenými sociálními interakcemi.
Integraci vnímáme synergicky – dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivňuje
ostatní děti a naopak. Smyslem je, aby k ovlivňování docházelo pozitivně a žádoucím
směrem.
Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících
vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje v praxi ve školním
prostředí. Žádostí o zřízení funkce asistenta pedagoga každoročně přibývá. Důvodů může
být hned několik. Uveďme jeden z nejdůležitějších: asistent pedagoga je často klíčový pro
přiměřené začleňování žáka do hlavního vzdělávacího proudu. Šance dítěte na zvládnutí
školních nároků se s podporou školního asistenta pedagoga mnohonásobně zvyšuje. Díky
osobě asistenta pedagoga může být v případě mnoha dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami skutečně naplňován smysl integrace. Spolupráce asistenta pedagoga s dítětem je
v praxi největší šancí, že integrace nebude jen prázdným heslem (Drotárová, 2006).
Za těchto ideálních předpokladů by tedy měl být institut asistenta pedagoga dalším
protektivním článkem, který ulevuje nejen znevýhodněnému dítěti, ale též učiteli a kolektivu
dalších žáků. I zde však je zapotřebí zmínit, že k tomuto ideálnímu naplnění dojde jen v
případě, že se snoubí osobnostní kvalita asistenta pedagoga s jeho dostatečnou
kvalifikovaností pro výkon jeho profese. Dále pak je potřeba, aby fungoval profesionální
vztah mezi učitelem a asistentem pedagoga, tedy aby se nevnímali jako rivalové a nesoupeřili
například o přízeň žáků, aby spolupracovali jako tým, do kterého by zapojili například i
školního psychologa, psychologa poradenského zařízení, vedení školy, výchovného
poradce, metodika a podobně. Asistent pedagoga by měl mít povědomí o celkové diagnóze
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znevýhodněného žáka, měl by vědět jak efektivně rozvíjet jeho sociální vazby s okolím i jak
efektivně pomáhat žákovi s učením. Na druhé straně by měl kolektiv výše uvedených
pracovníků společně vymýšlet strategie, které povedou k vzájemné kooperaci mezi žáky a
tím i ke zlepšení třídního klimatu. V takovém případě dochází k ideálnímu stavu, kdy je
možno institut asistenta pedagoga hodnotit jako významný protektivní článek přispívající,
mimo jiné, i k prevenci proti syndromu vyhoření vyučujícího.
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6 Empirická část rigorózní práce

6.1 Cíle výzkumu
Souvislostí mezi osobností a zvládáním zátěže se zabývala řada studií. Z osobnosti se
zkoumaly všechny kategorie Big Five, lokalizace kontroly, hardiness a mnoho dalších.
Studie týkající se syndromu vyhoření jsou v zahraničí i u nás poměrně zkoumaným tématem,
ale v souvislosti se zvládáním zátěže a s prevencí syndromu vyhoření existuje podstatně
méně publikací a studií a ty jsou především zahraniční. Domnívám se, že problematika
prevence a využití protektivních přístupů v oblasti psychosociální podpory při zvládání
zátěže u učitelů by zasloužila větší pozornost. Neboť vyrovnaný, klidný a odolný učitel,
dobře zvládající sám sebe, případné zátěžové situace a jeho celková osobní pohoda se
významně odráží na vyrovnanosti žáků, podílí se na jejich motivaci k učení i celému přístupu
k vzdělávání a také se promítá do dalších osobnostních vlastností jako například sebeúcty a
sebevědomí.
Syndrom vyhoření a možnosti jeho prevence v našem školství, ačkoliv existuje rovněž více
výzkumů, je dle mého soudu stále podceňovanou otázkou.
Hlavním cílem bylo zjistit z náhodného vzorku deseti učitelů druhého stupně z pěti
základních škol v Plzni, jakou měrou jsou ohroženi syndromem vyhoření, případně zda již
syndromem vyhoření trpí. Dalším hlavním cílem je zjištění úrovně podpory a způsobu
prevence vyhoření a to jak ze strany pedagogů, tak i ze strany rodiny, kolegů a vedení škol.
Jak se liší učitelský a životní styl vyučujících s různou mírou vyhoření Jednou z otázek byla
i otázka dalšího vzdělávání pedagogů, co je nejvíce zatěžuje, zda volba učitelské profese
byla dobrovolná, vycházela z vlastního zájmu respondenta o výkon tohoto povolání,
případně byla jen nouzovou variantou v jeho kariéře. Klíčovou otázkou byla rovněž otázka
pokrytí supervize v příslušných pedagogických kolektivech.
Tento výzkum by měl sloužit jako pilotáž, na jehož základech by mohl a možná i měl být do
budoucna postaven projekt pro podporu pedagogických pracovníků v Plzni i v regionu
Plzeňský kraj. Nebyl proto koncipován příliš ambiciózně. Bylo zapotřebí vycházet z reality,
kdy společným jmenovatelem oslovených učitelů byl strach z prozrazení jejich identity a
následných potíží s vedením školy. Nutno bylo přihlédnout k faktu, že učitelé, kteří se se
mnou dělili o své názory a osobní údaje, místy i velmi citlivé informace, se mnou trávili svůj
volný čas. Nebyla možnost porovnat údaje zjištěné tímto průzkumem s kontrolním vzorkem.
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Jediná možnost, jak porovnat výsledky šetření, bylo porovnat mé výsledky s údaji
uvedenými v dostupných výzkumech jiných odborníků, kteří se touto problematikou rovněž
v minulosti zabývali.
V první části bych ráda obecně vyčíslila a popsala výsledky vyplývající z šetření, zejména
hodnoty vyplývající z orientačního kvantitativního šetření.
Další část bude věnována kvalitativnímu vyhodnocování sebraných údajů s prvky případové
studie s odkazy na kvantitativní část výzkumu. (využití tabulek, tabulek četnosti, sestavení
pořadí, grafů, citací výpovědí respondentů).
Porovnáme též některé demografické faktory a uvedeme i další údaje, které budou vyplývat
z rozhovorů.
Dozvíme se, jaká část výzkumného vzorku jeví známky vyhoření, případně jaká část k němu
postupně spěje.
Vztah syndromu vyhoření v porovnání s délkou praxe jsem původně zamýšlela vynechat,
ale posléze jsem tento vztah do výsledků zahrnula. Očekávala jsem nevalný výsledek
vzhledem k velikosti vzorku, ale výsledek byl překvapivý.
Dovolím si popsat nejvíce zastoupené zdravotní potíže respondentů a porovnat tyto výsledky
pouze v obecné rovině s výsledky jiných výzkumů.
Dále bych ráda popsala nejvíce zastoupené příjemné aspekty učitelské profese, tak jak je
vnímali respondenti tohoto výzkumného vzorku.
Následně bych popisovala zátěžové aspekty učitelské profese, tak jak je popsali respondenti
tohoto šetření.

6.2 Formulace výzkumných otázek (dále jen VO)
VO 1: se týká vztahu podpory rodiny a syndromu vyhoření. V mém vzorku byli zastoupeni
učitelé žijící v manželském svazku, ale i učitelé rozvedení. I přes rozpad rodiny z důvodu
ztráty partnera popisovali učitelé určitou formu podpory od dalších členů rodiny či naopak.
Mají učitelé v daném vzorku dostatečnou podporu rodiny, potažmo, jak funguje vztah mezi
podporou členů rodiny a odolností vůči syndromu vyhoření? Nakolik je podpora rodiny
podstatným psychosociálním inhibitorem v procesu vyhoření?
VO 2: se vztahuje ke vztahu kolegiální podpory a syndromu vyhoření. Kolegiální podpora
je velmi důležitá. V přefeminizovaných kolektivech však velmi často chybí nebo je
omezená.
72

V jaké míře vnímají učitelé na příslušných pracovištích podporu kolegů? Potažmo: Jaký je
vztah mezi poskytovanou kolegiální podporou, vztahy na pracovišti a výskytem syndromu
vyhoření na těchto pracovištích? Jak mocným psychosociálním inhibitorem je v rámci
zkoumaného vzorku kolegiální podpora?
VO3: se zabývá mírou podpory vedení a vztahem k rozvoji syndromu vyhoření. Jak se
ukazuje, podpora vedení je velmi důležitým parametrem, který významně ovlivňuje klima
pedagogických kolektivů i přístup jednotlivých zaměstnanců k výkonu pedagogické profese
a k sobě samému.
Vnímají učitelé z daného vzorku dostatečnou podporu a oporu ve svém nadřízeném a jak
silným psychosociálním inhibitorem se v rámci našeho vzorku jeví být?
VO 4: se týká vztahu přítomnosti či absence supervize s rozvojem syndromu vyhoření.
Předpokládáme, že jakákoliv forma supervize na pracovišti působí jako výrazně protektivní
činitel působící proti syndromu vyhoření a její absence naopak rozvoj vyhořívání významně
podporuje.
Jaké je tedy zastoupení supervize v příslušném vzorku a jak silným inhibitorem je pro členy
našeho vzorku?
Toto jsou hlavní výzkumné otázky, ale v popředí zájmu budou i doplňující otázky jako
například:
Jaký je vztah mezi postgraduálním vzděláváním učitelů a rozvojem syndromu vyhoření?
Ve svých předpokladech vycházím, mimo jiné, i z toho, že zodpovědný a dobrovolný výběr
povolání má zásadní vliv na další vývoj kariéry. Pokud dobrovolně volíme profesi, která
vyžaduje určité osobnostní kvality, jsou nám většinou od počátku zřejmá i určitá rizika a
jsme ochotni pracovat více jak na sobě samém, tak i čelit případným zátěžovým situacím.
Z tohoto důvodu jsem si dovolila zahrnout i ukázku z daného vzorku posuzovaných učitelů,
která se vztahuje ke vztahu mezi dobrovolností výběru profese a posléze vznikajícím
syndromem vyhoření či vyhoříváním.
Jaká je tedy souvislost mezi dobrovolností výběru budoucí profese a náchylností k syndromu
vyhoření?
Ráda bych porovnala jednotlivé výsledky a zjistila, který z nich se jeví jako nejvíce
protektivní z pohledu učitelů, co z těchto aspektů podpory vnímají jako nejdůležitější.
Porovnáme vyhořelé učitele a učitele ostatní, pokusíme se zjistit, jaké pozitivní aspekty
pravděpodobně ovlivňují blokaci procesu vyhořívání.
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6.3. Metodika výzkumu
Pro toto empirické šetření jsem zvolila formu smíšeného výzkumu, tedy částečně
kvantitativní výzkumný design a částečně kvalitativní analýzu dat z rozhovoru a škály
SMBM (Shirom Melamed Burnout Measure). Získaná data byla vzhledem k rozsahu vzorku
a rozložení dat zpracována pomocí neparametrických statistických metod. Před samotnou
analýzou byla data zanesena do tabulky v programu Microsoft Office Excel. Analýza dat
byla prováděna pomocí programu Statistica 12. Některé hodnoty byly popisovány jen
kvalitativně vzhledem k malému výzkumnému vzorku i vzhledem k rozsahu výzkumných
cílů a s ohledem na použité diagnostické nástroje.
Tento poněkud netradičně pojatý design jsem volila proto, aby bylo možno, v případě
potvrzení těsnějších statistických vztahů, podložit kvalitativně vyhodnocená data.
Kvantitativní část této práce tedy slouží jen pro naznačení významnosti.
Kvalitativní část této práce má podobu případové studie. Vyplnění dotazníku SMBM i
rozhovor s respondenty probíhal vždy v osobním volnu mém i respondentů. Ponechala jsem
respondentům možnost volby vhodného prostředí. Z nabízených variant volili prostředí
klidné čajovny v Plzni. SMBM jsem zadávala před letními prázdninami a po nich.
V tabulkách jsem pak pracovala s hodnotami, které byly sejmuty po prázdninách. Paradoxně
však byl výsledek téměř totožný s hodnotami sejmutými před prázdninami. Po vyplnění
dotazníku následovaly rozhovory s vyučujícími. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a
následně přepisovala do osnovy. S otázkami jsem učitele vždy předem seznámila a ověřila
si, zda jsou dostatečně srozumitelné. Úplné znění rozhovorů uvádím v přílohách. Ačkoliv
jsem očekávala, že budou učitelé odpovídat hovorově, poměrně mne překvapila jejich snaha
o spisovný projev. Sběr dat probíhal v období červen až říjen 2014.

6.4 Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvořilo celkem 10 učitelů druhého stupně z pěti základních škol v Plzni.
Z toho bylo devět žen a jeden muž. Délka praxe byla různorodá. Nejkratší délka praxe byla
dva roky, nejdelší 31 let. Všichni učitelé měli dostatečné vzdělání – magisterské na různých
ped. fakultách s různou aprobací. Podstatnou podmínkou bylo, že mezi mnou a respondenty
je udržován pouze profesní vztah. To znamená, že s nikým z dotazovaných netrávím svůj
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volný čas při volnočasových aktivitách, netykáme si a oni sami ani jejich děti nejsou mými
klienty.
Sběr dat probíhal v období červen 2014 – říjen 2014. Zvolenou formou byl osobní rozhovor
(viz přílohy) a zadání níže uvedeného dotazníku SMBM (viz přílohy). Nejprve byla
provedena pilotáž, která měla za cíl zjistit, zda respondenti rozumí otázkám. Kritériem byla
též vůle odpovídat na dotazy a délka pedagogické praxe delší než jeden rok.
Všichni učitelé byli ujištěni, že jejich odpovědi budou anonymní a budou využity pouze pro
účely výzkumu a jejich odpovědi nebudou prezentovány jejich nadřízeným. Osobní
rozhovory i zadávání dotazníku probíhalo vždy v osobním volnu mém i učitelů.
Vzájemný vztah mezi mojí osobou a jednotlivými respondenty je na úrovni vzájemné
profesní úcty a tolerance, nikoliv však na úrovni přátelství v soukromém životě, což jsem
považovala za důležité pro objektivní vyvozování případných souvislostí ve výsledcích.

6.5 Použité metody
V tomto výzkumu byl použit rozhovor na podkladě předem formulovaných dotazů se sérií
dvaceti vlastních otázek ( viz příloha č. 2). Pro zjištění míry vyhoření byla použita Shirom Melamedova škála, čili Shirom – Melamed Burnout Measure (SMBM). Tento dotazník je
prací izraelských psychologů vedených Shiromem. Vychází z dvoufaktorového modelu
syndromu vyhoření. Prvním faktorem je fyzická únava a druhým je kognitivní oploštění.
Dotazník má tři subškály – fyzická únava, emoční vyčerpání a kognitivní opotřebovanost.
Skládá se ze čtrnácti položek hodnocených na sedmibodové škále. Konstrukt tohoto modelu
vychází z Hoblofovy (1989, 1998) Conservation of Resources COR – teorie, která tvrdí, že
lidé mají hlavní motiv získat, udržet a ochraňovat zdroje, kterých si cení a jsou pro ně
důležité. Je zde hned několik druhů zdrojů, které jsou důležité, včetně materiálních,
sociálních a energetických zdrojů. SMBM se zaměřuje pouze na energetické zdroje (Shirom,
Melamed, 2006). Autoři SMBM udávají tři důvody, proč se zaměřili na energetické zdroje
při tvorbě tohoto nástroje. Energetické zdroje má každý jedinec a jejich jednotlivé složky
jsou navzájem propojené nebo jsou si velmi blízké. Tyto zdroje představují ucelený soubor,
jenž se nepřekrývá s jinými koncepty z oblasti humanitních studií, jako je cynismus
(cynism), sebepojetí (self-concept), sebeúcta ( self – esteem), sebeúčinnost (self – efficacy).
V SMBM je vyhoření jasně odlišeno od stresu, který může být prvotně vnímán jako
vyhaslost, a dále od copingových strategií. Tento nástroj je navržen tak, aby odrážel
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slábnoucí energetické zdroje na pracovišti bez ohledu na typ povolání. SMBM je metoda,
kterou lze využít ke zjištění vyhoření převážně v rámci fyziologického konceptu. Tato
metoda má lepší potenciál k odhalení vyhoření, které poskytuje více informací o procesu
vyhoření. Fyzická únava má větší vypovídací hodnotu v případě povolání jako jsou hasiči,
kdežto kognitivní opotřebovanost má větší význam u povolání jako jsou právníci, lékaři a
učitelé (Shirom, Melamed, 2006).
Ukázka zadání viz přílohu č. 1.
Za hranici syndromu vyhoření se považují hodnoty kolem 55 bodů.
Před rozhovorem byly zjišťovány demografické faktory jako věk, pohlaví, rodinný stav.
Respondenti uváděli délku praxe ve školství. Mimo jiné byli dotazování na zdravotní stav,
zejména na aktuální léčbu akutních a chronických onemocnění, Dále byli dotazování na svůj
vztah k alkoholu a cigaretám. SMBM jsem zadávala dvakrát. Jednou na konci školního roku,
kdy je předpoklad, že jsou učitelé značně unavení. Proto jsem zkusila zadat tuto škálu ještě
počátkem října, kdy je za nimi měsíc dalšího školního roku a lze očekávat, že ještě čerpají z
rezerv, které získali odpočinkem o prázdninách. Výsledky škály však byly totožné.
Z výsledků SMBM bych ráda dále vyzdvihla výsledky v jednotlivých subškálách (P –
fyzická únava, C – Kognitivní vyčerpání, E – Emoční vyčerpání).
Profil respondenta včetně osnovy rozhovoru (ukázka viz přílohu č. 2).
Kvalitativně orientovaná část této práce nese rysy případové studie.
V pedagogických vědách, podobně jako v ostatních společenskovědních disciplínách, patří
případová studie k základním výzkumným designům. Původně byly případové studie
využívány jako účinný nástroj při práci s nejrůznějšími klienty. Studium případů bylo
prováděno vlastně na zakázku a výsledky bádání sloužily při léčbě (medicína, psychologie,
apod.) či rozvoji (pedagogika) klienta (Sedláček, 2004).
V odborné literatuře nepanuje mezi jednotlivými autory vždy bezvýhradná shoda ve
vymezení případové studie. Hranice mezi jednotlivými pojetími však nejsou příliš ostré a
v zásadě lze říci, že případová studie, jak vyplývá z názvu, je empirickým designem, jehož
smyslem je podrobné zkoumání a porozumění jednomu, nebo několika málo případům
(Švaříček, 2004).
Záměrně tedy hovořím o rysech. Jak jsem již zmínila dříve, v případě této práce lze skutečně
hovořit o pilotáži, zejména vzhledem k etickým limitům, které mi neumožňovaly jít více do
hloubky, ani zkoumat větší vzorek. Další podstatnou okolností je samozřejmě i míra mé
osobní zkušenosti s výzkumem a limitovanost časem i pracovní zátěží učitelů i mé osoby.
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6.6 Kvantitativní ověřování výzkumných otázek
Tabulky 1. 1. A a 1. 1. B ukazují nepříliš těsný vztah mezi proměnnými v rovině statistické
významnosti mezi dobrovolností výběru profese a náchylnosti k vyhoření. Domnívám se, že
tento výsledek poukazuje na nezbytnost použít v příštím výzkumném vzorku například
osobnostní dotazníky a možná i na skutečnost, že by bylo vhodné se touto oblastí zabývat z
hlediska longitudinálního výzkumu. Tento vzorek s danými parametry se nejeví jako
objektivně vypovídající.

dobrovolnost
dobrovolně
Řádko
nedobrovolně
Řádko
Celk.

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Tabulka1-1)
Četnost označených buněk > 10
SMBM
SMBM
Řádk.
bez SV
SV
součty
3
1
4
75,00% 25,00%
3
3
6
50,00% 50,00%
6
4
10

T - 1. 1. A
Statist.
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.
Fí pro tabulky 2 x 2
Tetrachorická korelace
Kontingenční koeficient

Statist. : dobrovolnost(2) x SMBM(2) (Tabulka1-1)
Chí-kvadr.
sv
p
,6250000 df=1 p=,42920
,6437860 df=1 p=,42234
,2500000
,3979080
,2425356

T - 1. 1. B
Tabulka 1.2. A zobrazuje četnost vnímané podpory rodiny v poměru k syndromu vyhoření.
V Tabulce 1.2. B vidíme velmi těsný vztah (Cramerovo V) na nejlepší hladině významnosti
/p u M – V. v chí kvadrátu. Tato tabulka zobrazuje míru vztahu mezi vnímanou podporou
rodiny a výskytem syndromu vyhoření. Je zřejmé, že vztah mezi sledovanými proměnnými
je těsný, pro potvrzení předpokladu formulovaného ve výzkumné otázce je hladina
statistické významnosti dostatečná. Zde se tedy potvrzuje, že vnímaná podpora rodiny je pro
učitele jedním z inhibitorů protektivně působícím proti vyhořívání.
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2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Tabulka1-2)
Četnost označených buněk > 10
SMBM
SMBM
Řádk.
SV
bez SV
součty
Podpora rodiny
+
0
5
5
Řádko
0,00% 100,00%
2
1
3
Řádko
66,67%
33,33%
0
2
0
2
Řádko
100,00%
0,00%
Celk.
4
6
10

T – 1. 2. A

Statist.
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.
Fí
Kontingenč ní koeficient
Cramér. V

Statist. : Podpora rodiny(3) x SMB M(2) (T abulka1-2)
Chí-kvadr.
sv
p
7,222222 df=2 p=,02702
9,641149 df=2 p=,00806
,8498366
,6475762
,8498366

T - 1. 2. B
Tabulky 1.3. A a 1.3. B nám ukazují nepříliš těsný vztah mezi proměnnými v poměru
zjištěných hodnot syndromu vyhoření v souvislosti s kolegiální podporou. Tato skutečnost
však nenaznačuje, že by kolegiální podpora nebyla důležitým protektivním činitelem, spíše
naznačuje, že chybí srovnání a výzkumný vzorek je malý. Domnívám se, že zde vzniká
prostor pro případné rozšíření výzkumu a zařazení dalších proměnných a hlavně nutnost
nalézt vzorek, kde kolegiální podpora funguje. Tento vzorek se jeví jako spíše nefunkční.
2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Tabulka1-2)
Četnost označených buněk > 10
SMBM
SMBM
Řádk.
SV
bez SV
součty
Kolegiální podpora
+
0
1
1
Řádko
0,00% 100,00%
4
5
9
Řádko
44,44%
55,56%
Celk.
4
6
10

T - 1. 3. A
Statist.
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.
Fí pro tabulky 2 x 2
Tetrachorická korelace
Kontingenční koeficient

Statist. : Kolegiální podpora(2) x SMBM(2) (Tabulka1-2)
Chí-kvadr.
sv
p
,7407407 df=1 p=,38942
1,094925 df=1 p=,29538
-,272166
-,156066
,2626129

T - 1. 3. B
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Tabulka 1. 4. A nám ukazuje významnost podpory vedení. Statistika zde vykazuje četnost
výskytu jednotlivých případů. Ráda bych podtrhla významnost tohoto vztahu na hladině
četnosti výskytu jednotlivých případů. Vykazuje vcelku alarmující hodnoty. Celá polovina
respondentů cítí spíše negativní postoj vedoucího a nevnímá žádnou podporu z jeho strany.
Tabulka 1.4. B vypovídá o středně těsném vztahu s nízkou hladinou významnosti s ohledem
na vztah, mezi podporou vedení a výsledek SMBM.

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Tabulka1-2)
Četnost označených buněk > 10
SMBM
SMBM
Řádk.
SV
bez SV
součty
Podpora vedení
+
0
2
2
Řádko
0,00% 100,00%
2
3
5
Řádko
40,00%
60,00%
0
2
1
3
Řádko
66,67%
33,33%
Celk.
4
6
10

T - 1. 4 A

Statist.
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.
Fí
Kontingenční koeficient
Cramér. V

Statist. : Podpora vedení(3) x SMBM(2) (Tabulka1-2)
Chí-kvadr.
sv
p
2,222222 df=2 p=,32919
2,911032 df=2 p=,23328
,4714045
,4264014
,4714045

T - 1. 4. B

Tabulka 1.5. A a 1.5. B nám ukazují středně těsný vztah v souvislosti hodnot syndromu
vyhoření a zájmu o další vzdělávání pedagogů. Zde je na místě jen poukázat na středně těsný
vztah v rovině statistické významnosti a konstatovat, že tato rovina by mohla být v
budoucnosti zahrnuta do dalšího výzkumu, ale v jiných parametrech a s nutností zajištění
kontrolního vzorku.
2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Tabulka1-2)
Četnost označených buněk > 10
SMBM
SMBM
Řádk.
SV
bez SV
součty
Zájem o vzd.
ano
0
4
4
Řádko
0,00% 100,00%
ne
4
2
6
Řádko
66,67%
33,33%
Celk.
4
6
10

T - 1. 5. A
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Statist.
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.
Fí pro tabulky 2 x 2
Tetrachorická korelace
Kontingenční koeficient

Statist. : Zájem o vzd.(2) x SMBM(2) (Tabulka1-2)
Chí-kvadr.
sv
p
4,444445 df=1 p=,03501
5,822063 df=1 p=,01583
-,666667
-,792669
,5547002

T - 1. 5. B
Tabulka 1.6. A – G 1.6. D a související grafy zobrazují korelaci mezi délkou praxe a
celkovým skórem v dotazníku. V tabulce 1. 6. uvádíme pomocí neparametrické statistikySpearmennovy korelace, vztah mezi délkou praxe a mírou syndromu vyhoření. Vychází zde
středně těsný vztah mezi délkou praxe a syndromem vyhoření. Což potvrzují i výsledky
dalších výzkumů, které se tímto tématem rovněž zabývaly. Výše uvedená tabulka i
související graf podporuje teorii o asociaci syndromu vyhoření s délkou praxe. Znamená to
tedy, že čím déle pedagog působí ve svém oboru a čím déle vnímá zejména kognitivní a
emoční zátěž, tím více se přibližuje k vyhoření. Tabulka 1.6. B a 1.6. C, popisují celkový
skór dotazníku SMBM a četnost výskytu syndromu vyhoření u posuzovaného vzorku
T - 1. 6. A
Popisné statistiky (Tabulka1-1)
Průměr
Sm.odch.
Minimum
Proměnná
SMBM celkem

48,20000

18,68333

29,00000

Maximum
78,00000

Popisná tabulka Celkový skór dotazníku SMBM
T - 1. 6. B

Kategorie
SV
bez SV
ChD

Tabulka četností:SMBM (Tabulka1-1)
Četnost
Kumulativní Rel.četnost Kumulativní
četnost
rel.četnost
4
4
40,00000
40,0000
6
10
60,00000
100,0000
0
10
0,00000
100,0000

T - 1. 6. C

Proměnná
Praxe
SMBM celkem

Spearmanovy korelace (Tabulka1-1)
ChD vynechány párově
Označ. korelace jsou významné na hl. p <,05000
Praxe
SMBM celkem
1,000000
0,637195
0,637195
1,000000
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Počet
ChD
10
0

N

G - 1. 6. D
Korelace (Tabulka1-1 28s*10ř)
Praxe

SMBM celkem

Ráda bych ještě dodala, že vztah supervize a náchylnosti k vyhoření nelze statisticky
prokázat v případě, že nemáme ve vzorku správný poměr respondentů z pracoviště se
supervizí a bez ní. Tento fakt se však jeví jako velmi cenný indikátor k případnému dalšímu
výzkumu. Vzhledem ke skutečnosti, že se ukázalo, že na zvolených školách v rámci Plzně
naprosto chybí jakákoliv forma supervize. (viz dále tabulku 1.0.) Vzhledem ke zjištěnému
poměru učitelů, kteří již vykazují známky vyhoření, či vyhořívání, je toto naše zjištění
přinejmenším velmi varovným signálem, kterým by bezesporu bylo vhodné se do budoucna
více zabývat.
Následující tabulky T – 1.7. A a T – 1. 7. B, nám ukazují četnost výskytu zdravotních obtíží
a poukazují na souvislost mezi zdravotním stavem a výskytem syndromu vyhoření.
T – 1. 7. A

Zdr. stav
bez potíží
Řádko
tělesné
Řádko
těl. + psych.
Řádko
Celk.

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Tabulka1-2)
Četnost označených buněk > 10
SMBM
SMBM
Řádk.
SV
bez SV
součty
0
2
2
0,00% 100,00%
0
2
2
0,00% 100,00%
4
2
6
66,67%
33,33%
4
6
10
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T - 1.7.B
Statist.
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.
Fí
Kontingenční koeficient
Cramér. V

Statist. : Zdr. stav(3) x SMBM(2) (Tabulka1-2)
Chí-kvadr.
sv
p
4,444445 df=2 p=,10837
5,822063 df=2 p=,05442
,6666667
,5547002
,6666667

T - 1. 8.: Korelace mezi délkou praxe a škálou P

Proměnná
škála P
Praxe

Spearmanovy korelace (T abulka1)
ChD vynechány párově
Označ . korelace jsou významné na hl. p <,05000
škála P
Praxe
1,000000 0,588415
0,588415 1,000000

V tabulce 1. 8. jsme porovnali délku praxe a výsledek škály fyzického vyčerpání ze SMBM.
Vychází středně těsný vztah na hladině statistické významnosti.
T - 1. 9.: Pozorovaná asociace mezi délkou praxe a škálou C

Proměnná
škála C
Praxe

Spearmanovy korelace (Tabulka1)
ChD vynechány párově
Označ. korelace jsou významné na hl. p <,05000
škála C
Praxe
1,000000 0,648321
0,648321 1,000000

V tabulce 1. 9. je uveden vztah mezi délkou praxe a škálou kognitivního opotřebení. Jak je
patrno z výsledku, vychází opět středně těsný vztah na hladině statistické významnosti.
T - 1. 10.: Sledovaná asociace mezi délkou praxe a škálou E

Proměnná
škála E
Praxe

Spearmanovy korelace (Tabulka1)
ChD vynechány párově
Označ. korelace jsou významné na hl. p <,05000
škála E
Praxe
1,000000 0,691411
0,691411 1,000000

V tabulce 1. 10. se promítá vztah mezi délkou praxe a škálou emočního opotřebení. Je zde
patrna nejvýznamnější asociace hned po asociaci mezi délkou praxe a škálou kognitivního
opotřebení. Nicméně pozorovaná asociace se nachází opět na úrovni středně těsného vztahu
na hladině statistické významnosti. Zde se zrcadlí rovněž i skutečnost, že rovina kognitivní
a rovina emoční sehrává významnou roli v procesu vyhořívání.
K podobným závěrům v minulosti dospěli ve svém výzkumu například i Urbanovská, Kusák
(2005), kdy zjistili, že syndromem vyhoření byly nejvíce zasaženy oblasti v pořadí
emocionální, tělesná, kognitivní a sociální.
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Klíč k popisu těsnosti vztahu (r)
méně než 0,20
zanedbatelný vztah
0,20 – 0,40
nepříliš těsný vztah
0,40 – 0,70
středně těsný vztah
0,70 – 0,90
velmi těsný vztah
Více

6.7 Analýza dat sebraných k danému případu
Tabulka1. 0. – Tabulka sledovaných proměnných
Pohlaví

Praxe

1

žena

29

2

žena

2

3

žena

25

4

žena

27

5

muž

31

6

žena

13

7

žena

25

8

žena

20

9

žena

28

10

žena

24

Stav
ženatý/v
ran
svobodn
ý/á
ženatý/v
ran
ženatý/v
ran
rozvede
ný/á
rozvede
ný/á
rozvede
ný/á
ženatý/v
ran
rozvede
ný/á
rozvede
ný/á

Podpor
a
rodiny

Zdr.
stav

těl.
+
0
psych.
tělesné
těl.
psych.
těl.
psych.
těl.
psych.
těl.
psych.
bez
potíží
tělesné

+
+
+
+
+

+
+
0
+

těl.
+
psych.
bez
+
potíží

Podpor
Zájem o
Podpor a
Dobrov
vzdělán
a vedení kolegiál
olnost
í
ní
nedobro
ne
volně
dobrovo
ne
lně
nedobro
0
ano
volně
dobrovo
+
+
ano
lně
dobrovo
0
ne
lně
nedobro
0
ne
volně
nedobro
+
ne
volně
nedobro
ano
volně
nedobro
ne
volně
dobrovo
ano
lně

SMBM
celkem

SMBM
kritériu
m

68

SV

33

bez SV

37

bez SV

48

bez SV

71

SV

55

SV

29

bez SV

34

bez SV

78

SV

29

bez SV

Tato základní verze tabulky nám uvádí přehled základních proměnných sledovaných v tomto
výzkumu. Genderové rozložení je zjevné a nepotřebuje další komentář, stejně tak jako
rodinný stav. Členění zdravotních obtíží je již uvedeno v předchozí části práce, ale pro lepší
orientaci v textu připomínám, že 0 je stav vnímaný respondentem jako bez obtíží, 1 – jsou
obtíže, které respondent hodnotí jako ryze tělesné, 2 – jsou obtíže hodnocené respondentem
jako ryze psychické a 3 znamená označení pro stav vnímaný respondentem jako ten, v němž
figurují obtíže tělesné i psychické.
Co se týče podpory vedení, rodiny a kolegů, tak zde značíme 0 stav vnímaný respondentem
jako neutrální, + označuje vnímanou pozitivní podporu a – značí vnímanou negativní
podporu, či lépe absenci podpory, nebo vyloženě negativní vztah.
Vztah vypovídající o dobrovolnosti či nedobrovolnosti volby profese pedagoga vychází
z výpovědi učitelů o tom, jak se k profesi dostali. Dobrovolnost znamená, že si studium na
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pedagogické fakultě zvolili na základě vlastního zájmu. Nedobrovolně znamená, že ve chvíli
rozhodování neměli zcela jednoznačný názor a volbu jim podsunuli jejich rodiče.
Zájmem o další vzdělávání a studium se rozumí zájem aktuální, tedy v rámci
postgraduálního studia, zájem o semináře a kurzy.
Tabulka 1.1.
Délka praxe
Proměnná
Praxe

Popisné statistiky (Tabulka1)
N platných
Průměr
Minimum Maximum
Sm.odch.
10 22,40000 2,000000
31,00000
8,796464

Tabulka 1. 1. vypovídá o průměrné délce pedagogické praxe zvoleného vzorku.

Kategorie
bez potíží
tělesné
těl. + psych.
ChD

Tabulka četností:Zdr. stav (Tabulka1)
Četnost
Kumulativní Rel.četnost
Kumulativní
četnost
rel.četnost
2
2
20,00000
20,0000
2
4
20,00000
40,0000
6
10
60,00000
100,0000
0
10
0,00000
100,0000

Tabulka 1. 2. popisuje kvalitu zdravotního stavu respondentů. Respondenti hodnotili 0 – v
případě, že nemají zdravotní obtíže, 1 – značí obtíže, které vnímají jako psychické, 2 –
vnímané obtíže zařazené respondentem jako tělesné a 3 – obtíže vnímané respondentem jako
tělesné i psychické. Většina respondentů (60%), zařazuje své obtíže jako tělesné i psychické,
20% respondentů uvádí, že jsou bez obtíží a 20% uvádí pouze obtíže tělesné. Vzhledem k
tomu, že nemůžeme, validně určit o jaký druh obtíží se jedná, uvádíme pouze orientačně tyto
hodnoty s konstatováním, že 60 % učitelů vykazujících závažnější zdravotní obtíže je vcelku
alarmujícím číslem.
Dále jsme pozorovali četnost výskytu konkrétních obtíží a seřadili jsme je od nejčastěji
uváděných po nejméně se vyskytující:
1, obtíže s krevním tlakem (6x)
2, Únava (5x)
3, Tachykardie (poruchy srdečního rytmu) (4x)
4, Špatný zrak (3x)
5, Onkologická onemocnění, potíže s páteří, bolesti zad, křečové žíly, úzkosti, Bolesti
žaludku či trávicí obtíže (2x)
6, Bolesti hlavy, špatná funkce štítné žlázy, poruchy spánku, klimakterické obtíže (1x)
Vzorek respondentů byl zajímavý svým poměrem kuřáků a nekuřáků.
Ve vzorku bylo osm respondentů, kteří sami sebe označili za nekuřáky a jen dva, kteří se
hlásili k tomu, že jsou kuřáci.
Co do obliby ke konzumaci alkoholických nápojů se k výjimečné (tedy téměř vůbec), či
občasné konzumaci hlásilo sedm respondentů.
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K pravidelné konzumaci vína (2 dcl či dvou 0,5 l piva denně) se hlásil jeden respondent. K
pravidelné konzumaci více než 2dcl vína či více než 2ks 0,5 l piva denně se hlásili dva
respondenti.
Rovněž jako zajímavost uvádím též skutečnost, že pouze dva respondenti z deseti měli
přiměřenou váhu.
Dva respondenti se pohybovali lehce pod normou optimální váhy vzhledem k výšce a šest
respondentů vykazovalo minimálně mírnou nadváhu.
Tyto hodnoty uvádím jen jako zajímavost bez dalšího zkoumání a vyhodnocování poměrů
a vztahů. Je možné, že i zde se otevírá prostor pro další případné výzkumy.
Tabulka 1.3.
Zájem o vzdělání

Kategorie
ano
ne
ChD

Tabulka četností:Zájem o vzd. (Tabulka1)
Četnost
Kumulativní Rel.četnost Kumulativní
četnost
rel.četnost
4
4
40,00000
40,0000
6
10
60,00000
100,0000
0
10
0,00000
100,0000

V tabulce 1. 3., je vyhodnocen zájem učitelů o další vzdělávání. Pouze menšina zastoupená
čtyřmi respondenty se aktivně snaží vzdělávat buď sama, nebo dle nabídky zaměstnavatele,
který vychází z nabídek různých školících center. Většinou respondenti v rozhovoru uváděli,
že jim nabídka nevyhovuje s ohledem na téma, případně by jim nabídka vyhovovala, ale
není možnost se nabízeného semináře zúčastnit, vzhledem k faktu, že za ně není suplování,
případně by o seminář měli zájem všichni a nabídka je omezená. V případě selekce
provedené nadřízeným se učitelé obávali nepřízně kolegů.
Ráda bych dále uvedla výsledky kvalitativního vyhodnocení některých údajů, jakými jsou
například nepříznivé aspekty profese, tak, jak je učitelé sami pojmenovali, dále pak příznivé
aspekty profese a jako zajímavost bych uvedla i zjištění, která se vztahují například k
orientačním hodnotám nadváhy učitelů z tohoto vzorku a vztahu těchto respondentů
například k alkoholu a cigaretám.
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Nepříznivé aspekty profese seřazené od nejčastěji uváděných po nejméně
frekventované:
- Nadbytek administrativy, nedostatek kompetencí a pravomocí, drzost žáků (6x)
- Žákovská lenost (5x)
- Nezájem o vzdělávání, ignorance školních povinností ze strany žáků, neúcta k profesi
učitele obecně (4x)
- Agresivita rodičovská i ze strany žáků, nedostatečné finanční ohodnocení (4x)
- Odpovědnost za zdraví druhých, suplování rodičovské role bez jejich kompetencí,
nedisciplinovanost, nedostatek odpočinku (3x)
Pozitivní aspekty pedagogické profese od nejčastěji uváděných po nejméně
frekventované:
- Kontakt se žáky (5x)
- Tvořivost (3x)
- Prázdniny (2x)
- Pomoc slabším, společensky nadřazená pozice vůči žákovi, zábavnost, zpětná vazba, pokud
jsou vidět pokroky.(1x)
Tabulka 1.4.
Stav

Kategorie
svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/á
ChD

Tabulka četností:Stav (Tabulka1)
Četnost
Kumulativní Rel.četnost
Kumulativní
četnost
rel.četnost
1
1
10,00000
10,0000
4
5
40,00000
50,0000
5
10
50,00000
100,0000
0
10
0,00000
100,0000

V tabulce 1. 4. jsou uvedeny údaje, které vypovídají o rodinném stavu respondentů. V
celkovém vzorku se nalézá jedna svobodná učitelka, 4 vdané a 5 učitelů z deseti je
rozvedených. S tímto údajem dále nebudeme pracovat, jen je na tomto místě nutno
podotknout, že poloviční část učitelů příslušného vzorku, je rozvedených. Toto zjištění
v porovnání s počty vyhořelých učitelů by tedy logicky mohlo vypovídat o skutečnosti, že
míra emoční, psychické i fyzické vyčerpanosti učitelů vlivem výkonu profese se negativně
promítá do jejich soukromého života.

6.8 Popis a analýza předpokládaných protektivních faktorů
V této části empirické práce se budeme zabývat faktory, které byly, mimo jiné, v některých
dalších výzkumech uvedených v teoretické části jako výrazně protektivní a porovnáme si
skupinu vyhořelých učitelů s těmi, kteří v SMBM hranice vyhoření nedosáhli.
Zejména se tedy zaměříme na tyto:
1, Podporu vedení
2, Kolegiální podporu
3, Podporu rodiny
4, Supervizi
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6. 8. 1 Podpora vedení
Tabulka 1.5.
Podpora vedení

Kategorie
+
0
ChD

Tabulka četností:Podpora vedení (Tabulka1)
Četnost
Kumulativní Rel.četnost
Kumulativní
četnost
rel.četnost
2
2
20,00000
20,0000
5
7
50,00000
70,0000
3
10
30,00000
100,0000
0
10
0,00000
100,0000

Podporu vedení obecně lze považovat za poměrně podstatný element. Z tabulky 1. 5. je
patrno, že veskrze pozitivní podporu vedení pociťují pouze dva z deseti učitelů. Celých pět,
tedy polovina respondentů, vnímá vyloženě negativní postoj vedení k jejich práci, necítí
oporu ve svém vedení. Neutrálně, tedy ani vyloženě negativně, ale ani vyloženě pozitivně
vnímají podporu vedení pouze dva respondenti.
V našem vzorku jsou 4 učitelé vyhořelí, z nich 2 vnímají vyloženě negativní impulzy a 2
hodnotí vedení neutrálně.
U učitelů nevyhořelých 5 respondentů vnímá podporu vedení jako negativní a pouze 1
respondent má pozitivní zkušenost.
Podpora vedení je velmi důležitá a zcela určitě přispívá k prevenci, nebo naopak podporuje
rozvoj syndromu vyhoření. V tomto výzkumném vzorku je patrno, že podporu vedení, vnímá
jen menšina dotazovaných. Vzhledem ke skutečnosti, že většina posuzovaného vzorku se
drží nad úrovní vyhoření, můžeme říci, že podpora vedení je významným, nikoliv
nejvýznamnějším inhibitorem syndromu vyhoření.
Z vlastních postřehů z praxe bych ráda uvedla, že ne vždy jsou vztahy na pracovišti zcela
závislé na vedoucím. Mám zkušenosti s tím, že i na pracovištích, kde vedoucí pracovník
neposkytuje dostatečnou oporu svým zaměstnancům, nemusejí zaměstnanci nutně spět
k syndromu vyhoření. Více tedy pak záleží na jejich osobnostních dispozicích a na
kolegiálních a dalších psychosociálních vazbách.
6.8.2 Podpora kolegiální
Tabulka 1.6.
Kolegiální podpora

Kategorie
+
ChD

Tabulka četností:Kolegiální podpora (Tabulka1)
Četnost
Kumulativní Rel.četnost Kumulativní
četnost
rel.četnost
1
1
10,00000
10,0000
9
10
90,00000
100,0000
0
10
0,00000
100,0000
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Tabulka 1. 6. poskytuje velmi zásadní a velmi varovné informace, které vypovídají o
skutečnosti, že pouze jeden respondent z deseti, pociťuje jakoukoliv kolegiální oporu. Devět
respondentů necítí oporu vůbec žádnou a vztahy na pracovišti vnímá jako veskrze negativní.
Kvalitativním rozborem výpovědí jednotlivých pedagogů zjišťujeme, že nejhůře vnímají
pedagogové pomluvy, naschvály a nezájem o kolegy.(na stejné úrovni co do výskytu
četnosti).
Ze srovnání v poměru vyhořelí učitelé, 4 vyhořelí a všichni s negativní zkušeností a
nevyhořelí, 5 nevyhořelých s 1 pozitivní zkušeností s kolegiální podporou je možno vyvodit,
že vztahy na pracovištích našich respondentů nejsou vnímány jako pozitivní. Vzhledem
k četnosti výskytu syndromu vyhoření vyplynuvší rovněž z toho vzorku, domnívám se, že je
zde přímá souvislost. Ale rovněž musím konstatovat, že kolegiální podpora evidentně není
jediným a nejsilnějším psychosociálním inhibitorem. U nevyhořelých nutně fungují i další
silnější inhibitory. Z toho však mimo jiné dle mého soudu, ale také vyplývá, že další výzkum
by měl být zaměřen na metody vedoucí k podpoře kolegiálních vztahů na pracovišti,
potažmo s využitím supervize, případně zaměstnaneckých benefitů. Uvažovat lze i o tom,
zda a případně, jakým vhodným způsobem by mohl přispět například školní psycholog.
Domnívám se, že vztahy mezi učiteli se nutně promítají i do vztahů se žáky. Žáci většinou
zaznamenávají negativní vibrace v pedagogických sborech a určitým způsobem na ně
reagují. To však nebylo předmětem této práce (jako zajímavost však níže uvedu výroky žáků
o učitelích, které obsahuje tento vzorek). Tuto zmínku jsem si dovolila jen z toho důvodu,
abych upozornila, že negativní vztahy mezi pedagogy nejsou jen interní záležitostí
pedagogického sboru, ale mohou mít negativní účinky na fungování dalších sociálních vazeb
v rámci příslušné školy.
V neposlední řadě je třeba podotknout, že dlouhodobý pobyt v prostředí se spíše zápornými
sociálními vztahy nemůže pozitivně ovlivňovat psychiku, ani emoce daného pedagoga.
Mnohdy to vede k úniku od této reality. Někdy pozitivně, ve smyslu většího využití a
prohlubování pozitivních vazeb v rodině, u přátel, v rámci zájmových činností a relaxace.
Jindy vede k úniku k závislostem, změnám v chování k druhým i k sobě samému a k výkonu
povolání.

6.8.3. Podpora rodiny
Tabulka 1.7.
Podpora rodiny

Kategorie
+
0
ChD

Tabulka četností:Podpora rodiny (Tabulka1)
Četnost
Kumulativní Rel.četnost
Kumulativní
četnost
rel.četnost
5
5
50,00000
50,0000
3
8
30,00000
80,0000
2
10
20,00000
100,0000
0
10
0,00000
100,0000

Tabulka 1.7. Vypovídá o vnímané podpoře rodiny. + znamená pozitivně vnímanou podporu
rodiny, - znamená negativně vnímanou podporu rodiny, 0 – znamená neutrální postoj rodiny
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k výkonu pedagogické profese. V této tabulce je tedy patrno, že polovina respondentů
pozitivní podporu rodiny pociťuje. 3 respondenti z deseti vnímají vyloženě negativní postoj
členů rodiny k výkonu své profese a dva respondenti udávají neutrální postoj rodiny k
výkonu jejich profese.
Srovnáme-li opět naše vyhořelé učitele s těmi nevyhořelými, zjistíme, že z našich 4
vyhořelých učitelů 3 vnímají negativní impulsy a jeden vnímá podporu rodiny neutrálně.
Oproti tomu nevyhořelí učitelé mají pouze v jednom případě negativní zkušenosti a pětkrát
vypovídají o pozitivní podpoře.
Jak je vidno, podpora rodiny se jeví jako významný činitel. Z dosud popisovaných inhibitorů
se podpora rodiny jeví v rámci tohoto vzorku jako nejprotektivnější. Kognitivní, emoční a
někdy i fyzická exponovanost v pedagogické profesi je velká, jak mimo jiné vypovídají
výsledky i jiných a rozsáhlejších výzkumů.
Aby člověk dosáhl uspokojení, musí nejen dávat, ale i přijímat. Pokud má dlouhodobě pocit,
že více dává, než přijímá, je patrno, že dochází k frustraci a ta v součinnosti s dlouhodobým
a nepřiměřeným stresem vede k postupnému vyhořívání.
Člověk často očekává, že když nedojde uznání na poli pracovním, tak se mu jej dostane na
poli soukromém a naopak. Přílišná exponovanost na jednu či druhou stranu však může
urychlit proces opotřebení a uspíšit cestu k vyhoření. K tomu samému jevu je možno dospět
i v případě, že polovičatě přistupujeme ke své profesi a k svému soukromí. Potvrzení těchto
myšlenek je možno nalézt nejen v odborné literatuře, ale i níže ve výpovědích učitelů
Z odpovědí našich vyhořelých respondentů je cítit únava, vyčerpání, strach i opuštěnost.
Pocit, že rozdávají energii všude kolem, ale nevrací se jim v dostatečné míře zpět, což vede
k rezignovanosti na další boj. Mnozí situaci jen pasivně akceptují, což nevede ke zlepšování
jejich osobní pohody a jistě to nemá ani příznivé účinky na jejich sebevědomí a vnímání
jejich sebeúčinnosti. Spíše tato situace umocňuje účinky stresu.
Logicky se nabízí otázka, jak tedy učitelům pomoci, co udělat, aby jejich rodina netrpěla
následky jejich profesního vyčerpání a oni sami netrpěli pocitem vlastního selhání v rolích
matek, manželek, nebo selháním v rámci všech rolí.
Odborná literatura nabízí náměty jako brát věci s humorem, relaxovat, nebrat si práci domů.
To však každý neumí, mnohdy jsou učitelky tlačeny okolnostmi ke změnám v postojích a
v přístupech, které se osobně dotýkají jejich soukromí (viz ukázky z rozhovorů).
Podle mého názoru se opět nabízí možnost v oblasti supervize a to jak týmové, tak i
individuální, zaměřené na konkrétního jednotlivce, na jeho prožívání, rozvoj sebereflexe a
podporu sebevědomí, nebo například trénink asertivních dovedností.
Velmi jsem zvažovala, využití určitých pasáží z rozhovorů a jejich zakomponování přímo
do textu práce. Nakonec jsem o této kompozice upustila. Daleko lépe se mi jeví varianta
ponechat celé rozhovory jako přílohy a odkázat na ně, s ohledem na lepší uchopení a
zachování kontinuity.
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6. 8. 4. Zastoupení supervize
S odvoláním na výše uvedený výsledek týkající se zastoupení supervize na posuzovaných
školách, opakuji, že vyjádření respondentů k této otázce jsou stoprocentně jednoznačná.
Supervize na školách, kde působí učitelé tohoto vzorku, neexistuje, ani učitelé nepostřehli,
že by jim nějaká forma supervize byla kdy nabídnuta.(viz přílohy, rozhovory). Ve školství
je supervize většinou víceméně spojena s hospitacemi a kontrolní činností vedoucích
pracovníků nebo inspektorů, což rovněž vyplynulo i z našich rozhovorů. Jak je zde uvedeno
jiná forma supervize, než hospitace, nebyla respondentům nikdy nabídnuta.
Ráda bych opět odkázala na citace odpovědí z rozhovoru s učiteli, kteří prokazatelně jeví na
škále SMBM hodnoty vyhoření. Těch jak je vidět z příslušných tabulek (viz výše), bylo
v našem vzorku 40 %, což je poměrně hodně, když si uvědomíme jak malý je výzkumný
vzorek.
I ostatní respondenti však v souvislosti se supervizí vypovídají zcela shodně. Supervize na
školách, jejichž pedagogy jsem oslovila, vůbec nefunguje. Pro případný další průzkum se
tedy otevírá otázka, proč tomu tak je. Je to strach nadřízených nebo jejich neschopnost?
Nebo si vedoucí pracovníci myslí, že to není potřeba, protože je na jejich pracovišti vše
v pořádku a nikdo ze sboru nepotřebuje ani intervenci, ani jen pouhé“ utřídění myšlenek“.
Nebo se jedná o neznalost všech dostupných možností? Nebo snad pocit, že řídit znamená
jen kontrolovat? Zde se nabízí mnoho otázek a mohlo by následovat i mnoho odpovědí.
Konečná odpověď by však měla být podepřena podrobným celoplošným zmapováním
reálného stavu a ověřena experimentem na kontrolním vzorku, kde by delší dobu probíhala
potřebná forma supervize jak pedagogického sboru, tak i vedoucích pracovníků. Supervize
by se měla do povědomí širší veřejnosti zapsat i jinak, než jako kontrola, která u většiny
asociuje obavy ze sankcí.
Nabízí se i předpoklad, vcelku racionální, že strach podřízených z reakce nadřízeného je
dohání k tomu, že se chovají tak jako by bylo vše v pořádku, vědomě se vyčerpávají i ze
skromných rezerv a spějí k vyhoření v zaměstnání a někteří i k osobnímu krachu v oblasti
svého zázemí?
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6.8.5 Dobrovolnost výběru učitelské profese

Tuto podkapitolu zařazuji víceméně jen pro zajímavost. Stejně jako v předchozích
kapitolách, i zde, jsem porovnala poměr vyhořelých a nevyhořelých učitelů v poměru
k dobrovolnosti volby profese.
Protože byl výsledek zajímavý, rozhodla jsem se ho rovněž do své práce zahrnout. U
vyhořelých učitelů si pouze jeden zvolil profesi učitele sám. Zbývajícím třem bylo na
počátku jejich kariéry lhostejné, čím budou a víceméně pasivně se podřídili přání rodičů. U
nevyhořelých učitelů se čtyři učitelé rozhodli ke studiu učitelství sami o své vůli a jen dvěma
doporučili studium tohoto oboru jejich rodiče. Můžeme se tedy domnívat, že existuje
souvislost mezi dobrovolností výběru naší budoucí profese a náchylností k vyhoření.

6.8.6 Jak naše učitele hodnotí žáci s výkonnostním hendikepem

V tuto chvíli bych si dovolila jen okrajově zmínit, jak na učitele v našem výzkumném vzorku
nahlížejí jejich žáci. Z etických důvodů jsem nemohla data sbírat serióznějším způsobem,
zaznamenávat je a porovnávat. Využila jsem však otevřenosti žáků v době vyšetření
v Pedagogicko – psychologické poradně. Z těchto výroků nebudu vyvozovat žádné závěry.
Výroky žáků uvádím jen pro zajímavost. Jedním podstatným důvodem, proč tomu tak je, je
skutečnost, že, jak jsem předeslala, jedná se většinou o žáky s určitým výkonnostním
hendikepem. Tím se rozumí poruchy pozornosti a aktivity a specifické poruchy učení.
Nejsou zde zaznamenány výroky žáků s nižším, než průměrným inteligenčním kvocientem.
Potřeba zvýšené pozornosti učitelů směrem k těmto žákům je často diskutovaným tématem.
Jedním ze stresorů uváděných ve výzkumech je i narůstající počet žáků se speciálními
potřebami. V poslední době se v souvislosti s budoucí inkluzí v našem školství, hodně
hovoří o rovných příležitostech ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami, proto mne
napadlo zařadit hodnocení učitelů - respondentů těmito žáky do mé práce. Myslím, že dříve,
či později vyvstane i otázka, jak se učitelé co nejefektivněji vyrovnají s plánovanými
změnami a zda je dostatečně pamatováno i na pedagogy, kteří by v důsledku celkem rychle
probíhajících změn, které budou jistě mnohými vnímány jako stresující a nepřiměřené, mohli
rychleji a častěji dosáhnout vyhoření.
Na rozdíl od učitelů, kteří se snažili na mé dotazy odpovídat většinou spisovně a gramaticky
správně, jsou výpovědi žáků zaznamenány hovorově. (číslo znamená učitele v pořadí,
v jakém je zaznamenán v tabulce 1.0. a dále pak následují výroky jejich žáků k jejich osobě).
1, - mluví tak, že jí buď není slyšet, nebo strašně řve, nadává nám za každou blbost, je
nespravedlivá, nic nám nevysvětlí, často je nemocná a pak nám říká, že nic neumíme a sme
úplný debilové neschopný.
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2, - docela je fajn, často se stará vo to, co se děje doma a to není moc příjemný – vnucuje se,
pořád nám říká, že bysme měli sportovat, a že sme líný, když mam problém, tak za ní můžu
jít.
3, - náladová, někdy jí moc nechápu, celkem v pohodě, někdy řve, někdy je s ní docela prča
4, - náladová, často ječí a píše poznámky, dost často není ve škole.
5, - furt píšeme ňáký testy, chce toho po nás děsně moc, když přijdu domů, tak už si nic
nepamatuju, naši řikaj, že tohle nebrali ani na vysoký, že je šílenej, ale tátu taky učil a prej
byl v cajku, vůbec nezkouší ústně a písemně nestíhám, a když to po mně nepřečte, tak mám
stejně za pět, tak co budu řešit učení.
6, - prej jsme banda blbců a ignorantů, někdy dělá u tabule kraviny a chová se jako by byla
s náma stejně stará – třeba tudle nám zarepovala, ale pak přijde další hodinu a furt nás
napomíná, mám z ní strach.
7, - je divná, v pohodě, nic neřeší, nic po nás nechce, děláme si, co chceme, kdo má stejnej
názor jako vona, tak má jedničku.
8, - v pohodě, celkem fajn, někdy na nás křičí, asi jí zajímáme, hodná.
9, - furt máme supl, ničemu, co říká, nerozumim, když je ve škole, tak dává nejhůř za tři,
často zapomene přijít do hodiny, tak hrajeme lodě, nebo piškvorky.
10, - je v pohodě, celkem dobrá, moc toho po nás nechce.

6.9 Shrnutí a závěry empirické části práce
Mé obavy a očekávání se, bohužel, potvrdila nejen v rámci kvalitativního vyhodnocení
závěrů plynoucího z výsledků SMBM, ale též z odpovědí respondentů, získaných
rozhovorem.
Vzhledem ke svým skromným zkušenostem v oblasti výzkumu a s přihlédnutím k reálným
možnostem sběru dat, s ohledem na etická kritéria, jsem nevolila příliš ambiciózní formu
projektu, jak jsem již předeslala výše.
V úvodu jsem uváděla, že mne k tomuto projektu dovedly mé osobní postřehy v kontaktu s
učiteli a můj osobní úhel pohledu. Chtěla jsem si ověřit, zda skutečně mé domněnky a úvahy
o nedostatečně naplňovaných psychosociálních potřebách učitelů jsou správné. Zda je
možné, že by tolik učitelů vykazovalo známky vyhoření. Této problematice jsem se před tím
nijak extrémně nevěnovala, protože těžiště mé profese je zejména v práci s dětskými klienty
a jejich rodiči. Ale neodmyslitelnou součástí je i spolupráce s učiteli.
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Myslím, že po vyhodnocení získaných dat, jsem došla k názoru, že je nezbytné do budoucna
tento pilotní projekt rozšířit a nadále pracovat na uvedení podpůrných opatření, týkajících
se, nejen psychosociálních potřeb pedagogů, do praxe.
Navzdory tomu, že již bylo provedeno více studií týkajících se syndromu vyhoření u
pedagogů a zkušení vědci dospěli k podobným zjištěním jako já, tento výzkum mimo jiné,
ukazuje na skutečnost, že data, již dříve sebraná a velmi odborně popsaná, neslouží dále
praktickému využití ve prospěch učitelů i dalším pomáhajícím profesím. V mnoha případech
zůstávají, bohužel, jen v tabulkách popisujících výsledky, ale jejich využití v praxi má
krátkodobý efekt pro určitý projekt s krátkou dobou trvání a s omezením na specifickou
menšinu pedagogů v rámci určitého, spíše malého regionálního rozsahu. A to je podle mého
názoru velká škoda. Za uvedenými tabulkami stojí nejen množství poctivé práce a energie
badatelů, ale i čas a důvěra respondentů, kteří se zapojením do výzkumu někde v hloubi duše
očekávají příznivou změnu pro budoucí praxi svou i kolegů.
Pojďme si nyní zrekapitulovat podstatné hodnoty, které byly tímto projektem zjištěny.
V našem vzorku bylo zjištěno 40% učitelů druhého stupně běžných základních škol, kteří
evidentně vykazovali hodnoty syndromu vyhoření na škále SMBM. Naměřené hodnoty se
pohybovaly od hodnoty 55 – 78 bodů. Za hranici vyhoření byla považována hodnota 55
bodů. Nejnižší naměřená hodnota na škále SMBM u ostatních učitelů, kteří nebyli
vyhodnoceni jako vyhořelí, byla 29(2x), 33, 34,37 a 48 bodů. Poslední jmenovaná hodnota
tedy vypovídá, že tento vyučující se vyhoření velmi přibližuje. Jen 7 bodů nás tedy dělí od
situace, kdy bychom hodnotili, že polovina učitelů ze vzorku je vyhořelá.
Ve vzorku byly většinou zastoupeny ženy v počtu devíti a jeden muž.
5 respondentů je rozvedených, jeden svobodný a čtyři žijí v manželském svazku.
Ve vzorku rovněž stojí za povšimnutí četnost zdravotních obtíží, z nichž velké procento lze
hodnotit jako obtíže spíše psychosomatického charakteru.
Z hlediska dobrovolnosti výběru volby povolání, lze konstatovat, že dobrovolný výběr
profese má pozitivní vliv na postoj učitele k výkonu povolání.
K VO 1: Podpora rodiny se v tomto vzorku ukázala být jako nejdůležitějším vnímaným
psychosociálním inhibitorem. Je však třeba dodat, že patrna je též frustrace některých učitelů
z nedostatečně fungujících vztahů v rodině, vlastní selhávání v rolích rodičů. Nedostatek
času, přílišná exponovanost v rámci výkonu profese a v rámci péče o rodinu korunovaná
velkou únavou. Kompenzace nedostatečně fungujících vztahových vzorců v partnerském
vztahu zvýšenou aktivitou v práci, nebo posílením aktivity vedoucí k naplnění vyšších
kariérních a společenských ambicí. S odvoláním na rozhovory si dovolím říci, že mezi řádky
je patrna nedostatečně fungující sebereflexe a špatná schopnost plánování a mnohdy i
nedostatek zdravého sobectví.
K VO 2: Kolegiální podpora se ukázala jako podstatný inhibitor, který by nepochybně
fungoval jako významný psychosociální inhibitor, pokud by fungovaly dobré vztahy na
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pracovišti. Vztahy na pracovišti jsou většinou respondentů hodnoceny jako špatně fungující,
nenaplněné. Místo podpory kolegiální, profesní i lidské, jsou zejména v ženských
kolektivech popisovány prvky nekolegiality, lhostejnosti, závisti a zejména pomluvy. Nabízí
se zde tedy další otázka, zda by došlo ke zlepšení, pokud by kolektivy pedagogických sborů
nebyly přefeminizovány a zda by i zde neměla pozitivní vliv supervize.
K VO 3: Podpora vedení se v řadě jiných výzkumů ukázala jako velmi důležitý činitel.
S ohledem na tento vzorek, lze konstatovat, že v tomto konkrétním případě se podpora
vedení jeví jako naprosto nedostatečná a spíše nefungující. Jakou roli zde tedy sehrává, jako
inhibitor syndromu vyhoření, není možno objektivně posoudit a vyhodnotit.
K VO 4: Dostáváme se k poslední výzkumné otázce, kdy jsme se ptali, jaké je zastoupení
supervize v příslušném vzorku a jak silným inhibitorem je pro členy našeho vzorku.
Výsledek šetření mne velmi nemile překvapil. Zastoupení supervize v příslušném vzorku je
nulové. Supervize by měla mimo jiné napomáhat řešení obtížných problémů, ale také
interpersonálních problémů či konfliktů, vzniklých na pracovišti. Měla by zajišťovat zpětnou
vazbu. S ohledem na výsledky je velká pravděpodobnost, že bychom mohli přepokládat, že
v případě dobře fungující supervize by mohlo dojít u našeho vzorku k výraznému zlepšení
vztahů na pracovišti. Mohlo by dojít i ke změně postoje vedení vůči zaměstnancům.
V neposlední řadě by mohla mít fungující supervize i vliv na postoj jednotlivých
zaměstnanců vůči sobě navzájem, vůči sobě samým i v rámci řešení obtížných situací
spojených s výkonem povolání i v soukromí. Rovněž bych však na tomto místě ráda řekla,
že s ohledem na zjištění výše uvedená se domnívám, že by supervizi měl vést zkušený
odborník, řízený nezávislým subjektem, nikoliv vedením školy.
Průzkum osobnostních předpokladů a pedagogických schopností byl s ohledem na dané
možnosti v tomto pilotním průzkumu vynechán.
Ráda bych na tomto místě ještě porovnala výpovědi respondentů získané z rozhovoru.
Nejprve se zaměříme na respondenty nevykazující hodnoty vyhoření.
Respondent číslo 2, má poměrně malou praxi. Ke studiu učitelství se rozhodl z vlastní vůle.
Oporu ve svém zaměstnavateli necítí. Pociťuje však oporu ve své rodině a v soukromém
životě se cítí spokojeně. Pro výkon profese je zapálený. Hodnota SMBM je poměrně dosti
zvýšená, ale hodnotě vyhoření se zatím nepřibližuje. V rámci zdravotního stavu uvádí obtíže.
Volný čas rád tráví v rámci sportu a společenských aktivit. Péči o sebe nepreferuje, ale ani
nezanedbává.
Respondent číslo 3, má na škále vyhoření zvýšené hodnoty, které se však neblíží vyhoření.
Na profesní dráhu pedagoga se vydal z vlastní vůle, po vzoru maminky. Od žáků má větší
očekávání, než jaká je realita, ale svoji profesi má rád. Pracovní kolektiv hodnotí jako spíše
méně kolegiální. Oporu ve svém nařízeném necítí. Volný čas tráví aktivně. Péči o sebe
nezanedbává, ale ani nepreferuje.

94

Respondent číslo 4 dosáhl poměrně vysokého skóre na škále vyhoření. Často si nosí práci
domů. Péči o sebe nezanedbává, pokud jde o zevnějšek. Pracovní kolektiv hodnotí z hlediska
podpory jako „ vcelku dobrý“. Oporu ve svém nadřízeném pociťuje. Podporu rodiny
pociťuje. Zdá se, že jej práce místy zatěžuje více, než je snesitelné.
Respondent číslo 7 se na pedagogickou dráhu dostal na podnět rodičů. Práce pro něj není
smyslem života, ale zdrojem pravidelného příjmu. Profil respondenta působí poněkud
bohémsky. Respondent se doznává k poměrně pravidelné konzumaci alkoholu. Do kolektivu
v rámci pracoviště se nesnaží zapadnout. Oporu v nadřízeném nehledá, vzájemný vztah
s nařízeným hodnotí z pohledu vzájemného respektu. Péči o sebe nezanedbává. Soukromý
život je nasycen zájmy.
Respondent číslo 8 má na škále vyhoření poměrně nízkou hodnotu. Profesní dráha
respondenta započala částečně z podnětu rodičů, ale i z vlastní vůle. Profesi vykonává rád.
Podporu kolektivu vnímá jen částečně u dvou kolegyň, jinak nehodnotí kolektiv pozitivně.
Uvádí, že „už se tu naučila žít“. Má podporu v rodině. Je příkladem člověka, který se poučí
a umí efektivně bojovat se zátěžovými situacemi. Péči o svůj zevnějšek nezanedbává, volný
čas využívá aktivně. Podporu nadřízeného necítí.
Respondent číslo 10 se rovněž jeví jako člověk, který se poměrně dobře vyrovnává se zátěží.
Stará se o svůj zevnějšek a aktivně udržuje společenské vztahy. Kolektivní vztahy vnímá
jako částečně podporující. S výjimkou dvou kolegyň, je hodnotí jako nenaplněné. Ve svého
nadřízeného nemá důvěru. Cítí oporu ve své rodině.
Nyní se zaměříme na respondenty, kteří na škále SMBM vykazovali hodnoty zřejmého
vyhoření.
Respondent číslo 1 bere antidepresiva. Péči o svůj zevnějšek řeší až ve chvíli, kdy si
nepřipadá dobře. Využití volného času se jeví jako spíše pasivní nenaplňující v rámci
sociálních vazeb, ani v rámci provádění aktivit pro radost. V rodině oporu necítí, spíše uvádí,
že rodina vyžaduje podporu z jeho strany. Podporu ze strany nadřízeného nevnímá. Vztahy
na pracovišti nevnímá jako dobré, přátelské a kolegiální.
Respondent číslo 5 se jeví jako zaujatý pro výkon pedagogické profese. Zdá se, že se mu
však nedostává dostatečná zpětná vazba od žáků. Nemá v podstatě žádné rodinné zázemí.
Volný čas se snaží trávit aktivně, ale spíše jednostranně. Nemá dostatečnou sociální podporu.
Podporu v nadřízeném ani nehledá. Kolektiv na pracovišti nehodnotí negativně. Působí
dojmem samotáře.
Respondent číslo 6 dochází k psychiatričce, bere léky. Péči o sebe spíše zanedbává. Volný
čas většinou nevyužívá pro regeneraci vlastních sil a k odpočinku. Vztahy na pracovišti
hodnotí jako špatné. Oporu ve svém nařízeném necítí, bojí se o místo. Oporu v rodině nemá.
Respondent číslo 6 jeví výrazné projevy vyhoření. Profesi pedagoga příliš neprožívá, spíše
se zaměřuje na společenskou prestiž plynoucí z vedoucí pozice. Jako vedoucí se nejeví jako
dostatečná opora a od své nadřízené rovněž žádnou oporu nevnímá. Nemá dostatečnou
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podporu v rámci rodinného zázemí. Volný čas netráví aktivně, z popisovaných aktivit
nepociťuje dostatečnou radost, spíše tyto aktivity prožívá jako povinnost. Péči o zevnějšek
nezanedbává.
Pro lepší uchopení příběhů našich respondentů odkazuji na přílohy, kde jsou uvedeny celé
rozhovory.
Jak si můžeme všimnout, kromě kolegiální podpory, podpory rodiny a vedení je velmi
důležitým inhibitorem i způsob trávení volného času a aktivní péče o sebe sama a to jak
v rovině fyzické, tak i psychické. U vyhořelých i nevyhořelých pedagogů je zřejmé, že pokud
v době svého volna provozují aktivity, které jim přinášejí radost a uvolnění a mohou je
provozovat v dostatečné míře, pak působí velmi protektivně i v případě, kdy respondenti
necítí dostatečnou oporu rodiny, kolegů, nebo nadřízeného. Důležitým faktorem je rovněž
sebereflexe a zejména upřímnost člověka k sobě samému. Dále pak poměr mezi očekáváním
a naplňováním cílů, snů, ambicí, citových vazeb a společenských kontaktů. V neposlední
řadě též schopnost člověka dobře odhadnout své schopnosti a možnosti a schopnost pružně
reagovat na různé změny a odchylky v běžném životě. I zde se nabízí otázka, zda by mohla
pedagogům být nápomocna účinná supervize, která jak již bylo opakovaně v této práci
zmíněno, v případě našeho vzorku naprosto chybí.

6.10 Závěrečná diskuse a náměty
Nyní nastal čas na závěrečnou rekapitulaci. Pokud, alespoň orientačně, porovnáme výsledky
našich zjištění s výsledky jiných výzkumů zjistíme, že stejně jako Mlčák (1999) můžeme
říci, že zdroje učitelského stresu se nachází v následujících oblastech: učitel a učivo, učitel
a žáci – jejich vztah ke škole, učitel a pedagogický sbor, například nedostatečná, či chybějící
opora kolegů, učitel a škola, učitel a rodiče – nedostatek respektu apod..
Stejně jako Paulík (1998) vnímáme, že učitelé mají mnoho administrativy, málo času na
relaxaci a odpočinek a nemají dostatečnou oporu v rodičích svých žáků.
A stejně jako Holeček (2001) nalézáme v rozhovorech s našimi respondenty prvky
neuspokojené seberealizace a potíže s problémovými kolegy.
Stejně jako Urbanovská (2011), můžeme podpořit předpoklad, že ačkoliv syndrom vyhoření
zasahuje všechny roviny lidské psychiky, nejvýrazněji se jeho příznaky projevují v oblasti
citové a tělesné. A rovněž i v našem vzorku je patrný vztah mezi mírou příznaků vyhoření,
osobnostními dispozicemi a hodnocením profesních stresorů.
Nastává tedy čas, říci si, co by bylo možné udělat pro to, aby se pracovní podmínky učitelů
zlepšily a aby učitelé měli pocit, že je jim věnována náležitá pozornost.
Myslím si, že je potřeba více se zaměřit na uchazeče o tuto profesi. Nebát se je přijatelnou
formou vystavit i psychologickým testům, pomoci jim pochopit sebe sama, učit je jak na
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sobě pracovat, jak plánovat, jak efektivně odpočívat, jak zvládat zátěž, jak jednat, na co by
si měli dávat v počátcích své kariéry pozor. A v neposlední řadě jim zajistit už v době studií
i více praxe a poskytovat jim zpětnou vazbu pro jejich výstupy.
Dále se domnívám, že znovuzavedení pozice uvádějícího učitele by stálo za úvahu.
Dále se domnívám, že by bylo vhodné se zaměřit na podporu osobnostního rozvoje
pedagogů i na jejich průběžné dovzdělávání. Jak už bylo uvedeno výše v předchozích
kapitolách, bylo by vhodné zvážit větší rozšíření supervize jak v kolektivní, tak
v individuální formě.
Snažit se všemi dostupnými prostředky zajistit jim prostor pro relaxaci, možnost
pohybového uvolnění, pravidelnou životosprávu a v neposlední řadě i psychologickou
podporu v případě nutnosti současně s povoláním zvládat i zvýšenou zátěž pramenící z
krizových momentů jejich soukromého i profesního života. Supervizi zde opět vnímám jako
nezbytnou součást. V jaké podobě by však měla fungovat a kdo by ji zajišťoval, bude jistě
diskutabilní. Učitelé by se neměli obávat sebereflexe a autodiagnostiky ani diagnostiky
třídních kolektivů v rámci svých vyučovacích hodin. Občas je potřeba si nastavit zrcadlo a
podívat se. Sebekriticky zhodnotit současný stav věci a ohlédnout se do minulosti. Pak
kreativně s nadhledem a trochou humoru vydat se vstříc lepší budoucnosti. Pokud se
nepodaří poučit se ze všech chyb, je jistě další cesta k nápravě. K tomu však potřebují cítit
oporu ve svém pracovním a nejlépe i v soukromém zázemí, neměli by pociťovat strach a
obavy ze sankcí, nebo z ponižování.
Vedoucí pracovišť by měli mít alespoň základní výcvik ve vedení kolektivů, v asertivních
technikách, výcvik krizové intervence a podobně. Ale i vedoucí by měli mít zajištěnou
supervizi a měla by jim být poskytována odborná podpora.
Domnívám se, že zacílit by se mohlo, a možná i mělo, i na širší veřejnost. Myslím, že i
rodičovské skupiny a dílny osobnostního rozvoje pro žáky by měly rovněž své opodstatnění.
Pochopení náplně práce učitele a jeho role rodičem by mohlo v mnoha případech posunout
vnímání a hodnocení učitele rodičem i žákem. Zde však vzniká opět prostor pro další
projekty.
V neposlední řadě se domnívám, že zajištění služeb jako je masáž, cvičební programy,
ozdravné pobyty, permanentky do bazénu apod. v rámci zaměstnaneckých benefitů pro
učitele a jejich rodiny by rovněž vedlo k úlevě od stresu učitelů. Kromě úlevy učitelům
samotným by bezpochyby tento přístup mohl napomoci vyladění rodinného zázemí učitelů.
V neposlední řadě by tato skutečnost mohla napomoci větší oblibě k vykonávání této
profese.
Bez efektu by nemuselo být posouzení zátěže učitele a zvážení jeho dřívějšího odchodu do
důchodu, případně jeho zařazení jako pedagoga - poradce, který by svými zkušenostmi
přispíval k profesnímu rozvoji začínajících kolegů, ale měl by zkrácenu jen přímou práci v
rámci výuky, nikoliv příjem.
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Tento výzkum poukázal na lokální potíže v rámci daného regionu. Poukázal na nutnost vnést
do života pedagogů více podpory. Mě osobně, potvrdily jeho závěry mé domněnky a
počáteční obavy.
Vzhledem k tomu, že si práce učitelů velmi vážím, doufám, že se povede oslovit tým
zkušených lidí, kteří se nebudou obávat rozsáhlejšího výzkumu a podaří se jim zmapovat
nejen tento region, ale i ostatní regiony v naší republice a jejich závěry přispějí ke zpracování
vhodné strategie podpory pedagogů ve všech zásadních aspektech.
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Seznam příloh
Příloha č.1.
Níže jsou uvedena tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte,
prosím v následujícím formuláři zakroužkováním, jak často jste za posledních 30 pracovních
dnů zažili každý z následujících pocitů:
P – škála:
1.

Cítím se unavený/á/.

2.

Necítím žádnou sílu jít ráno do práce.

3.

Cítím se fyzicky vysílený/á.

4.

Cítím, že mám všeho dost.

5.

Připadám si jako by se mi vybily baterky.

6.

Cítím se vyhořelý/á/.

C – škála:
7.

Myslí mi to pomalu.

8.

Obtížně se koncentruji.

9.

Zdá se mi, že mi to nemyslí jasně.

10. Při přemýšlení se cítím nesoustředěný/á/.
11. Dělá mi potíže přemýšlet o složitých věcech.
E – škála:
12. Cítím, že se mi nedaří být citlivý k potřebám spolupracovníků a lidí, se kterými
přicházím v práci do styku
13. Cítím, že nejsem schopen/a/ citově investovat do spolupracovníků a lidí, se kterými
přicházím v práci do styku.
14. Cítím, že neodkážu být milý/á/ na spolupracovníky a lidi, se kterými přicházím do styku.
Respondent hodnotí na škále od jedné do sedmi, kdy:
1= nikdy nebo téměř nikdy
2= velmi zřídka
3= zřídka
4= někdy
5= celkem často
6= velmi často
7= vždy, nebo téměř vždy
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Za hranici syndromu vyhoření se považují hodnoty kolem 55 bodů.
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Příloha č. 2
Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví:

Věk:

Délka pedagogické praxe:

Aprobace:

Výška a váha:

Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:

Počet vlastních dětí:
Kuřák, nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu
Výsledek Shirom - Melamedovy škály /SMBM/:

1.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby?
/vyberte, případně doplňte/
7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody? / 0 -bez obtíží, 1- psychické obtíže, 2-tělesné obtíže,3-tělesné i psychické obtíže,
konkretizovat/
8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
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10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete?
/PPP, SPC, Metodici prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD,
Středisko výchovné péče/?
14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
18, Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
19, Snažíte se sám/a/ dále vzdělávat?
18, Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
19, Snažíte se sám/a/ dále vzdělávat?
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci.
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Příloha č.3
Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: ženské
Věk: 54
Délka pedagogické praxe: 29 let
Aprobace: matematika, fyzika
Výška a váha: 174/80
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:1
Kuřák, nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu – nepije, bere antidepresiva
Výsledek Shirom - Melamedovy škály: 68 bodů, vyhoření
2.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Měla jsem poněkud složité dětství. Otec byl alkoholik a psychopat. Bratr se nám také moc
nepovedl, potatil se. Maminka si zakládala na společenské prestiži a trvala na tom, že budu
studovat. Na výběr jsem moc neměla, trvala na tom, že ze mě bude učitelka. Tak jsem to
vystudovala, Vůbec jsem si nedokázala představit, že si jednou stoupnu před tabuli a budu
dětem vykládat zákonitosti matematiky a fyziky. Maminka měla několik prací současně, aby
nás uživila a umožnila mi studia a očekávala, že jednou budu stejně zajišťovat rodinu já.
Během studia jsem se seznámila se svým manželem a šest let po promoci se nám narodila
dcera. S manželem neučíme na jedné škole. Jeho profesní dráha se vyvíjela dále, ale moje
se zabrzdila vzhledem ke zdravotním potížím dcery v dětství. Byla často nemocná, měla
sníženou imunitu, ekzém a potíže s páteří. Přidalo se astma, alergie a další zdravotní obtíže.
Bydleli jsme zpočátku u mých rodičů v Praze, ale pak jsme se odstěhovali k manželově
matce nedaleko Plzně a za mou matkou jsme pravidelně dojížděli, otec zemřel, bratr žije
s matkou dále. Proto si ji často bereme k nám. Dcera už je dnes dospělá a studuje v zahraničí.
Její zdraví se vylepšilo, ale vzhledem k tomu, že si nějak nedokáže vybrat vhodného
partnera, vrací se k nám a potřebuje naší oporu. Stále mě živí učitelství, ale žádné výrazné
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potěšení mi nepřináší. Když o tom tak přemýšlím, říkám si, že jsem u toho vydržela hlavně
z toho důvodu, že jsem měla prázdniny, což mi hodně pomáhalo, když byla dcera malá.

2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Jak už jsem řekla, nejlepší jsou prázdniny, na ty se těším už od září. Jinak mám pocit, že
profesně mě už nenaplňuje nic, ale co bych asi tak na stará kolena měla jít dělat, zvláště
v dnešní době.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Tak toho je celá řada. Nezájem žáků o vzdělání, neplnění jejich žákovských povinností až
ignorance tolerovaná jejich rodiči. Neschopnost používat zdravý selský rozum, případně
jeho naprostá absence. Nedostatečné finanční ohodnocení, nízká společenská prestiž. Málo
času na regeneraci sil mezi jednotlivými hodinami. Rivalita ženského kolektivu a drbárna –
každá pomlouvá každou.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Myslím, že mě zcela vyčerpává ve všech směrech. Každý rok to umocní nějaká novinka
stran administrativy a omezení pravomocí.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
Nemám vyhrazený čas pro sebe, většinou se snažím si nějaký čas pro sebe ukořistit, když už
cítím, že je mi zle.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Jsem dlouhodobě v péči psychiatra pro úzkostné stavy, beru antidepresiva. Mám kamarádku
z dětství v Praze, ale s tou si většinou jen píšeme, protože se nemůžeme vidět pravidelně.

7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
Kromě úzkosti, mívám potíže s tlakem a tachykardií, mívám i potíže se žlučníkem.
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8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
Náš kolektiv se mi nezdá příliš soudržný a kolegiální. Jak už jsem řekla, hodně se tu
pomlouvá, radost ze starostí někoho jiného rozhodně dobré klima nevytváří. Suplování
většinou bývá problém. Pokud bych se chtěla někomu svěřit, nebo se s někým poradit, tak
ne u nás ve škole.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
To mi vůbec nic neříká.

10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
Ne, nemám.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
V žádném případě. Vedení si hlídá svoje papíry a prestiž školy, takže po této stránce musí
být vše v naprostém pořádku, ale jinak na nás většinou nemá čas. Pokud jsem chtěla děti vzít
třeba do Technického muzea, tak mi to nedovolilo. Osobní problémy pedagogů neřeší, a
pokud se o něčem dozví, tak nám leda přidá práci.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Pokud si vzpomínám, tak nám nabídli kurz práce s počítačem a pak seminář o šikaně a
kyberšikaně.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
Já osobně, vzhledem k tomu, že teď nemám třídnictví, tak jen občas s psycholožkou
z poradny. Když jsem byla třídní, tak jsem spolupracovala se všemi jmenovanými včetně
lékařů.
14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
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Ke kadeřníkovi se snažím dojít jednou za tři měsíce, ale většinou jdu, až když vypadám jako
šílenec. Na kosmetiku nechodím a masáže jsem absolvovala jen jednou, když jsem měla
zablokovanou páteř.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
Do společnosti moc nechodím, většinou jdu ven s naším psem a s manželem.

16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
Ne.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Nijak zvlášť. Spíše se snaží opírat oni o mě.

18. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Myslím, že ano, ale jak jsem uvedla, hlídá si mě psychiatr, tak snad mě uhlídá.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č. 4
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: žena
Věk:27
Délka pedagogické praxe: 2 roky
Aprobace: Občanská výchova, tělesná výchova, metodik prevence
Výška a váha: 168/50
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:0
Kuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu: občas na oslavách, většinou v přiměřené míře
Výsledek Shirom - Melamedovy škály: 33 bodů
2.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Pro učitelství mě nadchla moje maminka, která se snad jako učitelka už narodila. Se žáky
měla vždy velmi pěkné vztahy a některé jí vydržely až do dneška. Vždycky jsem si říkala,
že takhle nějak bych si představovala ideálního učitele. V průběhu studií jsem se začala
zabývat více i o speciální pedagogiku a prevenci sociálně patologických jevů. Mám ráda
kontakt se žáky i jejich rodiči, ráda poslouchám jejich životní příběhy a látku, kterou jim
vykládám, se snažím tak nějak zakomponovat do praktického života / ve výuce občanské
výchovy/, při tělocviku je ráda vedu k lásce k pohybu, protože mám pocit, že dnešní děti
hodně sedí u počítačů a televizí a k pohybu nemají ten správný vztah. Vadí mi rodiče, kteří
své děti k lásce k pohybu nevedou a raději jim omlouvají, co se omluvit dá, jen, a by se jejich
ratolesti nemusely hnout. Pak sedí na lavičce, hrají hry v mobilu, případně provokují cvičící
děti. Za dva roky své praxe jsem zjistila, jak je těžké prosazovat i takto jednoduché a
přirozené věci. Štve mě tedy lidská pohodlnost a omezenost, to rozhodně. V rámci funkce
metodika primární prevence sociálně patologických jevů jsem chtěla děti více nadchnout pro
pohyb a sport, ale nějak to nevychází podle mých představ a mám pocit, že narážím na
lhostejnost a pohodlnost rodičů i dětí, ačkoliv jsem tyto volnočasové aktivity chtěla rozvíjet
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mimo rámec svého úvazku a zdarma. Ze zhruba 30 ti vytipovaných dětí, kterým jsem tuto
aktivitu nabízela, dochází pravidelně dvě žákyně.

2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Přímá komunikace se žáky, jejich spontánnost v projevu a jejich upřímnost. Zatím se mi
vyplatilo si se žáky tykat a udržovat s nimi přátelské vazby. U některých žáků takto
komunikuji i s rodiči. Je to sice časově hodně náročné, ale mám radost, že mi důvěřují a
nebojí se svěřit.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Co mě opravdu štve, to je velká administrativa. Dále mě štve, pohled veřejnosti na osobnost
učitele a nedocenění jeho role a významu a společenského přínosu. No a v neposlední řadě
samozřejmě i finanční ohodnocení.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Nevím, zda profese samotná, ale jak jsem již řekla, snažím se žákům hodně přiblížit a být
jim kamarádkou. Tento přístup stojí hodně času z osobního volna, hodně vlastní energie, a
ne vždy tato snaha přináší ovoce. Neumím si představit, jak to bude vypadat, až se rozhodnu
mít vlastní děti. Hodně energie mi ubírá lidská lhostejnost a arogance.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
Jednou v týdnu chodím do posilovny a jednou v týdnu hraji házenou. Takže zhruba 2 hodiny.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Většinou svoje pracovní stresy řeším se svojí maminkou. Mám velmi hodného a tolerantního
přítele a ten dokáže velmi dobře naslouchat.

7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
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V posledním roce mívám častěji bolesti hlavy a žaludku. Nikdy před tím jsem na to netrpěla.
Jinak se cítím dobře.

8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
U nás ve škole jsme asi tři ve stejném věku. Jinak je zde kolektiv převážně ženský, jeden
kolega. Kromě nás tří je kolegyním tak kolem padesátky a výše. Většinou nás ignorují, nebo
pomlouvají a kritizují, takže se držíme spíše pohromadě s vrstevnicemi.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Ne nic takového neproběhlo.

10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
Osobní záležitosti v práci nekonzultuji. Většinou ani ty pracovní.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
Když jsem nastoupila, tak se mnou paní ředitelka hezky rozmlouvala a nabízela mi pomoc,
pokud bych potřebovala poradit. Když jsem pak jednou přišla, dala mi najevo, že nemá čas
a mám si poradit sama. Takže ani moc podpory necítím.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Občas přijde nějaká nabídka, ale tu většinou využívají starší kolegyně. Pokud zbyde něco na
nás mladé, tak toho využíváme.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
Jmenovitě s Vámi asi nejvíce/ myšleno moji osobu, psycholog PPP/, s metodiky také, ale
méně než bych si přála. Je jich málo a dostanou se k nám zřídka. S OSPOD, psychiatrií,
policií a různými lékaři spolupracuji často. Školního psychologa tady nemáme.

14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
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Vzhledem k mému velmi krátkému střihu mi stačí jedenkrát za tři týdny navštívit pánského
holiče, občas se domluvíme s kamarádkou a nabarvíme, nebo namelírujeme si vzájemně
vlasy a k tomu popovídáme. Kosmetiku zatím zvládám sama doma.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
To je různé. Ráda sportuji, ráda tančím. Takže v plesové sezóně je společenských akcí víc
než dost.

16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
Většinou ne.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Myslím, že mám velmi dobré zázemí v rodičích i velikou oporu a podporu ve svém příteli.

18. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlela, ale myslím, že do budoucna bych se syndromu
vyhoření určitě bála, ale nevím, jestli je člověk schopen se sám ohlídat. Když se cítím
unavená, nebo mám pocit, že se věci nedějí delší dobu tak jak bych si přála, asi má člověk
našlápnuto tímhle směrem.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č. 5
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: žena
Věk: 50
Délka pedagogické praxe: 25let
Aprobace: Občanská nauka, tělesná výchova
Výška a váha: 169/75
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:2
nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu: příležitostná konzumace, cca dvakrát v měsíci více než
5 piv, cca 1x týdně 4 deci vína
Výsledek Shirom - Melamedovy škály: 37 bodů, norma
2.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Rodiče mě viděli jako chytré děvče a vidouce, že rukama se neuživím, směrovali mne na
studia. Gymnázium pro mě a vlastně i pro ně bylo za trest, protože jsem dávala přednost
sportu a kamarádům před školou, tak to vypadalo, že mne obživa rukama nemine. Pak zasáhl
tatínek svou tvrdou rukou a díky shovívavosti pedagogů jsem zdárně odmaturovala.
Gymnázium však nestačilo, takže bylo potřeba najít nějaký vhodný obor pro hyperaktivní
dívku, takže učitelka. Vystudovala jsem a pět let po škole se mi narodila dvojčata. Hodně
jsem těhotenstvím přibrala, protože jsem musela ležet v rámci udržovaného těhotenství. To
pro mě bylo za trest. Po návratu do práce jsem zas dostala většinový úvazek tělocviku a
musela jsem se prát se skutečností, že nepřeskočím kozu, neudělám výmyk, a když ukazuji
skok do písku, vše se na mě roztřese tak, že po pár ukázkách máme prázdné doskočiště.
Poznala jsem, jak dokáží být děti zlé. Pár kilo jsem sice shodila, ale už to nebylo ono. Po asi
třech letech paní ředitelka přijala mladého tělocvikáře a já dostala do úvazku více občanské
výchovy a později i výchovu k rodičovství. Abych úplně nevypadla z kondice, snažila jsem
se vést v rámci volnočasových aktivit kroužek míčových her a v poslední době spravuji i
místní posilovnu. Zpočátku jsem byla nadšená a snad i lehce posedlá, ale postupem doby
z této činnosti nemám moc radosti. Hlídám, aby se někdo nezranil, kdo má jaké omezení,
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zda mi všichni svá omezení řádně nahlásili a nic nezamlčeli, hlídám majetek, ke kterému
děti nemají žádný vztah. Místy mám pocit, že spíš hlídám odložené děti, které rozhodně
k pohybu netíhnou tak jako kdysi já. Co se týče občanské výchovy, to je předmět, pro který
se děti jen těžko motivují. Celé hodiny se snaží dělat něco jiného. Když přijde na zkoušení,
pak se neumí vyjádřit ani písemně /což se v současnosti preferuje/,ani ústně. Cítím, jak mi
rychle ubývají síly a už se hrozně těším do důchodu.

2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Příjemný je mi kontakt s milými žáky, kteří se snaží něco naučit, jsou ochotni respektovat
pravidla a mají rádi sport. Jsem šťastná, když svědomitě splní zadaný úkol v plném rozsahu
a odevzdají práci včas.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Jednak to, že je málo žáků, kteří jsou z domova vedeni k plnění povinností, k samostatnosti
a odpovědnosti a k respektování pravidel. Aroganci, vulgarismy a jiné nevhodné chování
žáků v hodinách nemáme možnost ovlivnit sankcemi. Spolupráce s některými rodiči je
někdy ještě těžší, než s jejich dětmi.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Ano, ale snad ani ne profese, protože učím ráda. Spíš mě zatěžuje vývoj mravů a degradace
učitele ve společenském žebříčku.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
Dcery už bydlí mimo domov, takže poměrně dost, nevím přesně. Chodím cvičit, hrát
volejbal, posedět s kamarády a s manželem.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Občas si zanadávám doma, občas mě polituje kamarádka, ale k žádnému odborníkovi zatím
nedocházím.
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7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
Mám potíže s páteří. Občas mívám bušení srdce a kolísá mi krevní tlak a cukr. Nosím brýle
na čtení.

8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
Kolektiv se v poslední době lehce vyměnil. Jednak několik kolegyň odešlo do důchodu a
jednak se změnou vedení odešlo několik, myslím velmi dobrých kantorů. Ve vývoji si
myslím, že jsme nikdy nebyli příliš soudržná, řekla bych, parta, ale vztahy se mi dříve zdály
lepší. Teď cítím velkou rivalitu, závist i sklony k podrazům, aby se někdo zavděčil vedení.
Já mám tu výhodu, že jsem v kabinetu s kolegou, takže spolu vycházíme přátelsky. Jinak se
na chodbě omezím na pozdrav a konverzaci o počasí.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Za bývalého vedení, kdy naši školu řídil chlap, bylo ve zvyku chodit konzultovat přímo s ním
vše, co bylo potřeba. On měl přehled o tom, co se mu na škole děje i v jakém stavu se
nacházejí jeho kantoři, nyní je to jinak.

10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní
nebo i osobní, potíže?
Některé postřehy si předáme v kabinetu s kolegou, ale jinak si vše, raději nechávám pro sebe
Nerada bych se pár let před důchodem, dozvěděla, že jsem neschopná.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
V současné vedení oporu opravdu necítím, a to ani profesní, ani tu lidskou.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Občas ano, ale většinou to není to, co by se mi líbilo. Dalším problémem je zajištění
suplování.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
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Jako třídní spolupracuji zejména s poradnou, OSPOD a SVP, školního psychologa tady
nemáme.

14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
Chodím jednou za měsíc na sestřih. Masáže pravidelně nevyužívám, jen když mám velké
bolesti. Na kosmetice jsem v životě nebyla.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
Je to různé, zhruba dvakrát v týdnu po volejbalu zajdeme na pivo, případně se sejdeme u
někoho doma. Jsem ráda mezi lidmi.

16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
To ne, tomu se snažím raději vyhnout.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Z manžela se mi vyklubal velmi dobrý kamarád. Holky, když přijedou, tak omládnu. Rodiče
se zatím těší celkem dobré kondici. Takže zázemí hodnotím jako dobré.
18, Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
Myslím, že mne vybavilo teorií, ale vše se vyvíjí. Většinou už dnes čerpám ze zkušeností.
19, Snažíte se sama dále vzdělávat?
Ano, občas si přečtu Učitelské noviny, nebo využívám internet.
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Myslím, že nejsem ohrožená syndromem vyhoření, ale lidskou hloupostí a omezeností. Se
syndromem vyhoření jsem se u sebe nikdy nesetkala.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č. 6
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: žena
Věk:56
Délka pedagogické praxe:

27

Aprobace: Čeština, Občanská výchova, Výchovné poradenství
Výška a váha: 175/88
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:2
nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu, minimální konzumace, tak 5x do roka 2deci vína
Výsledek Shirom - Melamedovy škály: 48 bodů, stádium vyhořívání.
1.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Ono se to tak nějak vyvrbilo. Vystudovala jsem původně vychovatelství a začala působit
jako vychovatelka v dětském domově v pohraničí, kde to nebylo jednoduché. Pak jsem si
podala přihlášku na pedagogickou fakultu a začala studovat. Během studií jsem se seznámila
se svým současným manželem. Odstěhovala jsem se z pohraničí a zakotvili jsme v Plzni.
Narodily se nám dvě děti a já začala učit. Bylo těžké skloubit práci s péčí o rodinu a tak jsem
zpočátku často měnila školy, protože vedení se nelíbilo, že mám často nemocné děti a musí
se za mě suplovat. Jenže babičky nebyly k mání, protože byly daleko a manžel, který živil
rodinu, pracoval, co jen mohl, ale nebyl tolik doma a o děti, v době jejich nemoci, pečovat
tudíž nemohl. Posledních 14 let mám již stabilní místo a 10 let působím kromě svého úvazku
i jako výchovný poradce a „pravá ruka ředitelky“.

2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Kontakt se žáky mám moc ráda, zejména, když je vidět moje působení na ně, když vidím,
že se mi povedlo naučit maximum i slabšího žáka a je mi za mou snahu vděčný. Jsem moc
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ráda, když se za mnou zastaví mí žáci a přijdou se i po letech svěřit jak se jim vede. Děti
některých svých žáků už zase učím a mám možnost srovnávat.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Nedostatek kompetencí. Příliš velká odpovědnost. Nezměrná administrativa a málo času na
základní biologické potřeby a psychohygienu. V neposlední řadě též narůstající agresivita a
arogance, předimenzované třídy problémovými žáky a společenská degradace postavení
učitele.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
V poslední době ano. Myslím, že čím dál častěji supluji rodiče v základních parametrech.
Učím děti smrkat, učím je, jak si mají říci slušnou formou, když něco potřebují a podobně.
To si myslím, že žáci druhého stupně mají dávno umět. Hodně času trávím na jednáních
výchovných komis s rodiči a zapisováním jejich obsahu.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
To je různé. Pravidelně nemám vyhrazený čas. Nosím si domů sešity na opravování. Dost
často mívám doma nemocnou tchýni a často hlídám své vnuky. Když mám čas, ráda si čtu,
když je pěkné počasí chodím ráda na procházky, nebo mám ráda cyklistiku a lyžování, pokud
to zrovna dovolí zdraví mé a mého muže.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Většinou si povídáme s kolegyní. Vždycky si tak pěkně zanadáváme a alespoň trošičku se
nám uleví.

7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
Nosím brýle. Mám vyšší krevní tlak. Před třemi lety jsem prodělala onkologické
onemocnění. / rakovina dělohy/. Naštěstí vše dopadlo dobře, ale únava se projevuje teď
mnohem rychleji než dříve.
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8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
Myslím, že vcelku dobře. Všude jsou problémy. Tady si alespoň neházíme, jak se říká,
klacky pod nohy. Nikdo není přehnaně aktivní, ale ani zvlášť lhostejný.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Nadřízeným ne. Myslím, že veškerá supervize, pokud se to tak dá v tomto případě nazvat,
končí u hospitací a následný rozborem pozitiv a negativ.
10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
Ano, je tu jedna kolegyně, se kterou si důvěřujeme a řešíme spolu pracovní záležitosti. Ty
osobní pak většinou probírám s manželem, případně s kamarádkou, která nepracuje ve
školství.
11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
Nevím, jestli je to opora, ale dává mi pocit, že mě potřebuje. Asi ano.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Ano, vzhledem k tomu, že pracuji jako výchovný poradce, mám přednost ve výběru
z nabídky seminářů a školení.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
S PPP nejvíce, pak s SPC, OSPOD, Policí ČR a s SVP, dále pak s psychiatry a pediatry.

14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
Jedenkrát za měsíc kadeřník, kosmetika, nehtová modeláž, a asi tak jedenkrát za dva měsíce
masáž.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
Mám ráda divadlo, posezení s přáteli. Vždy jak to vyjde.
16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
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Občas ano, třeba když někdo slaví narozeniny, nebo vyjedeme na představení do divadla
třeba v Praze.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Oporu v rodině mám. Hodně jsem do rodiny investovala, a mám pocit, že se mi to teď vrací.
Zejména jsem to pocítila v době nemoci.
18. Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
Nemám. Mám pocit, že jsme neměli dostatek praxe a možnost se dostatečně s někým podělit
o své poznatky. Pak nás hodili do vody a museli jsme plavat.
19. Snažíte se sama dále vzdělávat?
Ne, mám pocit, že nemám čas, ani dostatek sil. Snažím se využívat intuici a zkušenosti.
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Jsou během školního roku okamžiky, kdy se cítím vyhořelá, ale myslím, že se vždy zatím
jednalo o přechodný nával stresu a povinností a pak to vždy nějak odeznělo a něco mě
nastartovalo. Je ale pravda, že sil mi výrazně ubývá.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č. 7
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví:

Muž

Věk:56
Délka pedagogické praxe: 31
Aprobace: Zeměpis, Tělesná výchova
Výška a váha:186/94
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:0
nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu: pár piv po sportu s kamarády
Výsledek Shirom - Melamedovy škály:71 bodů, vyhoření.
2.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Od základní školy miluji geografii, je to můj koníček a sport je druhá moje láska. Na
gymnáziu jsem hrál závodně házenou a volejbal, byl jsem dobrý i v atletice, takže jsem
vlastně ani nic jiného dál studovat nechtěl. Měl jsem představu, že moje znalosti budu
předávat dalším generacím a spojím příjemné s užitečným. K tomu se budu věnovat sportu,
který budu také přibližovat mladší generaci, budu mít prázdniny, takže budu celý život
šťastný. Dnes s odstupem doby už nejsem tak naivně optimistický, spíše zklamaný, ale to je
asi život. Těsně po škole jsem se s nadšením vrhl na vzdělávání a ve volném čase jsem vedl
zájmové kroužky / geografický, turisticko- topografický, sportovní hry/ pro své žáky a
doučování. O prázdninách jsem jezdil na tábory jako vedoucí. Když mi bylo 40, zamiloval
jsem se do své kolegyně, která k nám nastoupila těsně po škole. Zpočátku to bylo fajn,
pomáhala mi s organizací zájmových aktivit, jezdila s námi na tábory. Po dvou letech
známosti jsme se vzali. Ona otěhotněla, ale o miminko jsme přišli v 7. Měsíci těhotenství.
Pak se úplně změnila. Našla si jiný okruh zájmů i přátel, nového přítele a během dalšího
roku jsme se rozvedli. Já zůstal věrný své profesi, nechce se mi hledat ani nový parťák pro
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život. Vyhovuje mi, že přijdu domů a mám klid, nebo se mohu věnovat svobodně tomu, co
chci já, tomu co mě baví.

2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Mám radost, když najdu mezi žáky děti, se stejným okruhem zájmů, jako mám já, ale i když
vidím, že můj výklad děti zajímá. Také samozřejmě miluji prázdniny, i když teď už je
netrávím po táborech, ale snažím se sám cestovat a poznávat cizí kraje více zblízka.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Když vidím, jak jsou děti líné, nemají potřebu se vzdělávat a rozšiřovat své obzory. Když
jejich lenost podporují rodiče svými omluvenkami. Strašně mě to ubíjí, mám pak pocit
marnosti a bezmoci.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Myslím, že nejvíce mě vyčerpává pocit bezmoci z nedostatku kompetencí, lidská hloupost a
arogance a nedostatečný zájem národa o vzdělávání a sport.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
Dříve jsem měl času pro sebe minimálně, ale teď se snažím více odpočívat. O prázdninách
mi totiž zemřel stejně starý kolega na infarkt a pěkně to se mnou zamávalo. Člověk si pak
uvědomí, že tu nejsme věčně a mládí je to tam, i když si to nechceme připustit.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Hodně mi pomáhá sport a pak pár přátel, se kterými si máme co říct. Tyto odborníky jsem
zatím nenavštívil.

7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
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V poslední době mám zažívací obtíže, křečové žíly a kolísavý tlak. Bývám dost často
unaven. Když jdu spát, tak většinou dlouho trvá, než usnu a dost často se bezdůvodně
vzbudím.

8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
U nás ve škole pracuje více chlapů, než třeba jinde. Je to tím, že jsme škola zaměřená na
sport. Takže si myslím, že kolektiv je celkem dobrý. Každý si jdeme svojí cestou a vzájemně
si neškodíme.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Ne, to nikdy.

10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
Většinou si to nějak srovnám v hlavě sám a pak to nějak „rozchodím“.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
Abych řekl pravdu, svého nadřízeného vídám hlavně na poradách jedenkrát v měsíci, pak na
hospitacích a občas na chodbě. Když ode mě něco žádá, napíše mi to na lístek. Jinak spolu
v kontaktu moc nejsme. Osobní záležitosti bych s ním nikdy neřešil a po pracovní stránce
k tomu také zatím nebyl důvod.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Nabízí, ale je to nějak mimo můj obor, takže jsem zatím mnoho nabídek nevyužil.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
Nejsem už řadu let třídní učitel, takže z těchto pracovišť s nikým, ale spolupracuji s naší
výchovnou poradkyní.

14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
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To není nic pro mě. Kštici krátím strojkem a s mýdlem a vodou umím pracovat i sám.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
Dvakrát v týdnu chodím hrát házenou a volejbal a pak si jdeme sednout na pivo. Jinak
společnost nevyhledávám. Několikrát jsem navštívil geografickou přednášku s promítáním.

16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
Dva mí vrstevníci chodí na volejbal a házenou se mnou, jinak je kolektiv mladší. Opravdu
spíše výjimečně.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Rodiče zemřeli a já žiju sám.
18. Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
Byla to hezká léta, byl jsem mladý a optimistický. Měl jsem pocit, že všemu rozumím a
všechno zvládnu. Teď už mám leccos za sebou, hodně praxe a doba je zlá.
19. Snažíte se sám dále vzdělávat?
V rámci své aprobace určitě, zejména geografie mne velice zajímá. Žactvu přestávám
rozumět a nejsem si zcela jist, zda existuje nějaká příručka, která by mi ozřejmila proč tomu
tak je. Jsou jiní, než jsme bývali my.
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel, ale asi bych to mohl připustit, mohlo by se to stát.
Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č. 8
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: žena
Věk:44
Délka pedagogické praxe: 13let
Aprobace: Matematika, Fyzika
Výška a váha: 172/95
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:2
nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu – výjimečně pivo, nebo víno
Výsledek Shirom - Melamedovy škály: 55 bodů, vyhoření.
2.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Já jsem vlastně učitelkou být nechtěla. Po gymnáziu mě nikde nechtěli zaměstnat, tak jsem
rok doplňovala zboží v obchodě a vybírala prázdné lahve a pak mě naši donutili jít na
pedagogickou fakultu. Přijímací zkoušky jsem udělala, vzali mě. Seznámila jsem se tam se
svým budoucím, teď už zase bývalým mužem. Byl o 3 roky starší. Po škole jsem nastoupila
na základní školu v Plzni. Nad očekávání mě práce začala bavit. Děti mě celkem braly a mě
bavilo jim vykládat o matematice a fyzice, i je doučovat. Věnovala jsem se tomu nad rámec
svého úvazku. Pak jsem otěhotněla poprvé a za 3 roky podruhé. Po mateřské jsem se vrátila
zpět na školu, kde jsem dříve učila. nažila jsem se začít tam, kde jsem skončila před
mateřskou, ale jako bych se přenesla do jiného časoprostoru. Čím více se snažím dětem látku
přiblížit, tím více narážím na lhostejnost a ignoranci. Nezájem o vzdělání. Ze strany rodičů
svých žáků zas na lhostejnost vůči tomu, jak se jejich děti chovají ve škole. Mé dvě děti mě
vytěžují zase doma. Obě jsou sportovně nadané, takže celá odpoledne trávím na kroužcích,
kde se snažím občas alespoň opravovat písemné práce a výsledky ihned posílat na školu on
line. Obě děti navštěvují školu, kde já učím, takže ony i já jsme pod drobnohledem a každá
prkotina se řeší daleko více než u jiných žáků. V uplynulém roce mi můj muž oznámil, že
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už si se mnou nemá co říci a do našeho bytu 4 + 1 si přivedl svou novou přítelkyni. Před
dvěma měsíci nás rozvedli, ale bydlet musíme nadále v této sestavě. Byt patří manželovým
rodičům a já nemám prostředky na pořízení bytu pro mě a děti. Jsem z toho hodně vyčerpaná.

2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Když vidím zájem a snahu, když cítím úctu ze strany žáků i veřejnosti, ale mám pocit, že to
cítím čím dál, tím méně.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Ignorance vůči vzdělávání, lhostejnost člověka k člověku, neúcta k učitelům a jejich
naprostá bezmoc.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Bezmocnost. Pokud žák nechce plnit školní povinnosti, pokud svým chováním ohrožuje
další spolužáky nebo sám sebe. Než se něco změní, stojí to hodně úsilí a strachu.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
V poslední době nemám na sebe čas téměř vůbec. O prázdninách jezdíme s dětmi na kole,
cestujeme po hradech a zámcích. Během školního roku jsem ráda, když si zajdu k holiči,
nebo se podívám v klidu na zprávy.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Přes půl roku chodím k psychiatričce, beru Lexaurin.

7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
Křečové žíly. Úzkost a únava. Nepravidelnosti srdečního rytmu. Dvakrát jsem omdlela na
ulici.
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8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
Vztahy nehodnotím jako dobré. Je zde velká nedůvěra, strach z podrazu, z donášení
ředitelce.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Ne, snad jen po hospitaci proběhlo zhodnocení výkonu.

10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
Ve sboru ne, občas si napíšeme e mail s mou kamarádkou, která učí na škole mimo náš
region, a známe se již od dob studií.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
Ne, to určitě ne, bojím se o místo.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Nabídka se většinou nevztahuje k mé aprobaci, ale ano.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
Nejčastěji s PPP, pak s OSPOD a metodiky primární prevence.

14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
Ke kadeřníkovi asi tak jednou za půl roku, jinak nikam nechodím.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
Častokrát si říkám, že bych uvítala společnost, nebo návštěvu divadla či kina, ale teď to
nějak nejde.
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16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
Ne. Několikrát se některé kolegyně pokusily udělat společnou akci, která skončila
v restauraci či vinárně a nedopadlo to dobře.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Momentálně velmi špatně. Promiňte, je mi do pláče.
18. Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
To asi nejde, ne? Vybavili nás teorií a pak už musel každý sám, jak dokázal. Nejvíc naučí
škola života.
19. Snažíte se sama dále vzdělávat?
Ani ne, abych byla upřímná. Už mi na to momentálně nezbývá čas, a kolikrát ani dostatek
sil.
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Myslím, že určitě ohrožená jsem, ale nevím, jestli bych byla schopná ho sama identifikovat.
A návštěvy u psychiatra už se omezují v podstatě jen na předepsání receptu a rychlou
rekapitulaci uplynulého období.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č. 9
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: žena
Věk:50
Délka pedagogické praxe: 25
Aprobace: český jazyk, výtvarná výchova
Výška a váha: 175/50
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:2 v péči manžela od narození / dvojčata/
nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu: víno ráda, pravidelně, zhruba denně cca 2 deci, někdy
i více
Výsledek Shirom - Melamedovy škály: 29 bodů.
2.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Jako dítě jsem se dobře učila a měla jsem výtvarné nadání. Rodiče byli oba učitelé a tak to
byla poměrně jasná volba. Matematika a technický směr mi byl cizí, jakož i tělesná výchova.
Takže jsem si zvolila český jazyk, který učili oba mí rodiče a výtvarnou výchovu. Nadání i
sklony k bohémskému způsobu života jsem zdědila zřejmě po svém strýci. Již na škole jsem
se seznámila se svým budoucím mužem. V posledním ročníku jsem otěhotněla a porodila
dvojčata. Zjistila jsem, že na roli matky nejsem připravená, jakož ani na roli manželky.
Domácí práce mi byly naprosto cizí, neuměla jsem uvařit, ani vyprat. Mí rodiče už neměli
sílu vypomáhat, tak jsme se rozvedli a holky zůstaly s otcem a jeho rodiči. Potřebovala jsem
příjem, protože rodiče mne nemohli a už ani nechtěli sponzorovat, protože cítili jisté
zklamání. Odstěhovala jsem se od nich a začala pracovat na jedné venkovské škole. Tam
jsem vydržela asi dva roky, ale bylo to ubíjející. Potřebovala jsem město a kulturní vyžití.
Nastoupila jsem do Plzně na jednu školu zaměřenou více na sport. Očekávala jsem, že budu
učit více výtvarné výchovy, ale nestalo se tak. Měla jsem 15 hodin češtiny a zbytek
výtvarnou výchovu, ke které tam neměli valný vztah. K češtině to také nebylo valné a bylo
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hodně opravování, což bylo otravné. Takže po dalších dvou letech jsem to vzdala a šla dělat
vychovatelku do školní družiny. Moje představa, že si budu celé odpoledne s dětmi malovat
a tvořit vzala za své po několika dnech zde strávených. Děti byly rozjívené, divoké, chtěly
pořád běhat venku. Pozitivní bylo to, že jsem nemusela věčně opravovat sešity, takže jsem
měla více svobody a mohla trávit čas na vernisážích a rautech, i sama malovat. Od rozvodu
se mi nedařilo najít žádného trvalejšího partnera, který by se se mnou vhodně doplňoval. Pak
se našel jeden rozvedený se synem ve vlastní péči , co se navíc uměl otáčet v domácnosti.
Měl rád kulturu, podporoval mě a snažil se mě přimět zpět k výkonu profese kantorky,
protože sám byl učitel. Našel mi místo na škole, kde sám učil. Já zde učím dodnes. Náš vztah
nevydržel, přítel odešel na jinou školu. Já si našla o 20 let staršího přítele. Je skvělý. Uvaří,
vypere, uklidí. Denně diskutujeme o umění, chodíme na výstavy a vernisáže. Ve škole mám
méně češtiny a více výtvarné výchovy, navíc jsem začala pracovat jako metodik primární
prevence.

2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Baví mne žáky učit o umění, snažit se je vést k tvořivosti. Líbí se mi i můj rozvrh, kdy
začínám od 10,00 a končím v 16,00, v pátek zhruba ve 13,00. Do školy to mám 10 minut
pěšky, takže konečně svoboda. Když nežiju sama, tak i peněz mám relativně dostatek.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Tlak společnosti, neúcta jednoho k druhému a suplování rodičovské role. To mě nebaví a
dělat to nechci. Štve mě, když se mě k tomu někdo snaží přinutit.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Já se snažím svoji profesi tolik neprožívat, snažím se žít svůj vlastní život.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
Vyhrazeno? Nemám rozvrh hodin v soukromí. Zavřu dveře od školy a začínám žít.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Teď už nemám pocit stresu tak často, ale pokud to přeci jen přijde, tak si u skleničky
povídáme s přáteli a zas to přejde.
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7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
Ne, myslím, že jsem v pohodě.

8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
Já si jedu to svoje. Moc se do kolektivu nederu, ale myslím, že vztahy bych nehodnotila
příliš pozitivně. Je tam více žen. Jen 3 chlapi včetně školníka, to je hrůza.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Ne, nikdy, pokud nepočítám hospitace a inspekční návštěvy.

10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
Asi ne, dříve jsem to probírala s bývalým přítelem, ale teď už s nikým.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
To nevím, jestli bych to hodnotila jako oporu a podporu, ale vzájemně se respektujeme.
Ředitelka se snaží mi vyhovět, co se týče rozvrhu a já pak zase vyzdobím školu, pokud je
potřeba.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Já se ráda vzdělávám sama. Z nabídky mě zatím v rámci mé aprobace nic neoslovilo.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
Samozřejmě spolupracuji s metodiky, s poradnou a střediskem výchovné péče.

14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
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Kadeřník tak jednou za tři týdny, kosmetika jednou za 14 dní a masáž podle potřeby.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
Denně chodíme do naší vinárničky, preferuji společnost umělců.

16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
S kolegyněmi, ani s kolegy se nescházíme, každý jsme jinak orientovaný a obtížně hledáme
společnou řeč.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Přítel je moc fajn člověk a jinou rodinu nemám.
18. Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
Asi ano.
19. Snažíte se sama dále vzdělávat?
Ráda se vzdělávám v oblasti svých zájmů.
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
To bych neřekla, nejspíše nejsem ohrožená.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č. 10
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: žena
Věk:48
Délka pedagogické praxe: 20 let
Aprobace: čj, vv, Výška a váha: 176/54
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:2
Kuřák, nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu příležitostně, velmi střídmě, víno, či vinný střik
Výsledek Shirom - Melamedovy škály: 34 bodů
1.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Moje maminka byla učitelka a tatínek vyučoval na vysoké škole. Ve škole jsem vyrostla a
doma si jako dítě ráda hrávala na učitelku. Když jsem ukončila základní školu, rodiče trvali
na dalším studiu gymnázia a já byla zvyklá rodiče poslouchat. Pro mladou dívku, která příliš
nevynikala v oblasti technické, v podstatě nebyla jiná možnost, než studium pedagogické
fakulty. Ale nikdy jsem nelitovala, práci mám ráda a myslím, že jsem si zvolila dobře.
Neustrnula jsem ve vzdělávání získáním magisterského studia. Sama si dostudovávám
speciální pedagogiku, protože si myslím, že přibývá žáků s poruchami učení a chování. Chci
pochopit jejich obtíže a pomoci jim jejich potíže zkompenzovat. Ačkoliv vyučuji na druhém
stupni, kde většina kolegů již s dětmi tohoto druhu nechce pracovat, jsem tak trochu bílá
vrána. Dovedla mne k tomu vlastně hlavně zkušenost s vlastními dětmi, které bohužel obě
mají diagnostikovanou dyslexii a dysortografii. Studium si hradím sama a od zaměstnavatele
nedostávám studijní volno, ačkoliv dobrovolně a ve svém volnu vedu hodiny nápravné péče
a doučování pro žáky s poruchami učení.

2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Mám ráda kontakt se žáky. Těší mne, když vidím, že se mi daří je přitáhnout k učení, k četbě
literatury. Mám radost, když i žáci, kteří čtou s obtížemi, hledají cestu, jak svůj problém
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překonat. Ráda s žáky tvořím a rozvíjím jejich fantazii. Snažím se změnit jejich konzumní
přístup k životu a ráda se dívám do jejich rozzářených očí, když se jim povede vytvořit dárek
pro rodiče, který se nedá nikde koupit. Letos nově vyučuji i vaření. Je strašné jak si děti
zvykly konzumovat jídlo ve fastfoodech, nebo zamrazené polotovary. Když ale samy uvaří
jídlo podle receptu a pak si pochutnají, mnohé z nich překvapují svými výtvory své rodiče,
od kterých mívám pozitivní zpětnou vazbu. Z toho mám dobrý pocit.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Upřímně řečeno nebaví mne přibývající administrativa. V mém oboru mne netěší ani
skutečnost, že největší význam se přikládá písemnému zkoušení a testům. Děti nemají
patřičnou slovní zásobu, neumí se vyjadřovat, a když, tak jen heslovitě, ve zkratkách,
mnohdy používají slova, jejichž významu zcela nerozumí. Další věc, která mi dělá starosti,
je rostoucí agresivita, arogance a mám dojem, že i suplování výchovné role rodičů, které
rodiče pojali za naši povinnost, a v případě společenského neúspěchu a selhání svých
ratolestí za vše viní školu. Je mi to líto.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Občas bývám unavená a někdy i naštvaná z vývoje událostí, ale říkám, že to naštvání je
velmi zdravé, vždy mě nakopne k další práci a nakonec se přesvědčím, že jsem na správném
místě ve správnou dobu.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
S kolegyní chodíme na aerobik a pilates. Už jsme ve věku, kdy se musíme udržovat
v kondici. Kousek od místa, kde cvičíme, je moc pěkná čajovna, tak si tam pak ještě zajdeme
a popovídáme. Takže, i když jsem to nikdy nepočítala, tak to zabere přibližně asi tak 6 hodin
v týdnu. Jinak ráda čtu, chodím do lesa, občas maluji.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Většinou volím popovídání s kamarádkou. Pomoci psychologa bych se v případě velkého
stresu také nebránila, ale zatím nebylo potřeba.
7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?

132

Díky své lásce ke knihám, mám potíže se zrakem. Trochu mě zlobí štítná žláza. Vzhledem
k věku se dostavují občas i takové ty návaly a další radosti klimaktéria, ale mám pocit, že na
tom nejsem nejhůře, když poslouchám některé své kolegyně a kamarádky, tak to vypadá, že
mi bylo včera 18.

8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
No, teď se mi nějak nechce do odpovědi… Za ta léta co tu učím, což je 20 let, jsem se tu už
naučila žít. Mám tu dvě kolegyně, které mohu i v civilním životě označit z a své kamarádky.
A co se práce týče, umíme si vzájemně pomáhat a podpořit se profesně i lidsky, u ostatních
bych to netvrdila.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Ne nebyla, pokud nemluvíme o inspekci, která pak s námi rozebrala naše výkony a případně
nám doporučila, na co bychom se měli zaměřit a na co si dát pozor. Což ostatně dělá i naše
paní ředitelka.

10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
Myslím, že na tento dotaz už jsem odpověděla. Kromě jmenovaných dvou kolegyň, bohužel
ne.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
Mám pocit, že spíše ne. Studuji si sama a za své. Zatím se mi nedostalo ani pochvaly, ačkoliv
vím, že rodiče žáků poslali paní ředitelce děkovný dopis, za mou dobrovolnou práci s dětmi.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Zatím, co vím, byla tu nabídka, která se týkala zneužívaných dětí, to byla přednáška, pak
něco k šikaně, ale víc nic moc. Vím, že se jezdí proškolovat naše výchovná poradkyně, ale
co je obsahem je pro nás asi tajné.
13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
Většinou jsem v častém kontaktu s psycholožkou poradny.
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14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
Asi jednou za měsíc chodím ke kadeřnici, zhruba jednou za tři týdny chodím na masáže a
s kosmetikou to je jak kdy, někdy jednou za 14 dní, nejdéle do měsíce. Déle už by to nesneslo
odklad

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
Tak to máme dvakrát v týdnu čajovna. 2x do měsíce chodíme s mužem do divadla, protože
máme předplatné. V plesové sezóně tančíme. O prázdninách jezdíme na chatu manželových
rodičů, je tam skvělá parta a grilování s kytarou a zpěvem pod hvězdami je výborný relax.

16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
Opět se budu opakovat, ale mně vyhovuje společnost oněch dvou kolegyň. Zbylé kolegyně
prý chodívají na vínko, a věřte mi, že ač si občas dám skleničku dobrého vína, tak v tomto
případě by mi asi nechutnalo.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Mám moc hodného muže. Vzájemně se doplňujeme a podporujeme, ačkoliv naše obory jsou
hodně vzdálené. Mám štěstí na hodné a inteligentní děti a mí rodiče a rodiče mého manžela
mi vždy byli velikou oporou.
18, Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
Myslím, že nám dalo teoretickou průpravu a základy psychologie. Vývoj společnosti však
jde dále a tak po létech praxe mívám pocit, že stojím stále na startu. Mám odvahu si to
připustit, což se nadá říci o čerstvých absolventech. Jejich ego bych občas ráda měla.
19, Snažíte se sama dále vzdělávat?
Jinak to bohužel nejde. Vývoj nezastavíte a tak se stále musíte učit, jinak by Vám ujel vlak.
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Jak se říká, nikdy neříkej nikdy, ale zatím si myslím, že mi nic takového nehrozí, ani
v minulosti si nevzpomínám, že by hrozilo. Upřímně doufám, že mne nic takového nepotká.
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Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č.11
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: žena
Věk:58
Délka pedagogické praxe: 28
Aprobace: M, PČ
Výška a váha: 182/58
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:2
Kuřák, nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu: víno, nepravidelně
Výsledek Shirom - Melamedovy škály:78 bodů, vyhoření.
2.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Vybrala jsem si původně strojní průmyslovku, ale tam jsem se nedostala. Tak to tenkrát otec
nějak zařídil a šla jsem studovat pedagogickou fakultu. S matematikou jsem potíže neměla.
Po škole jsem se vdávala a hned za sebou jsem měla dvě děti. Jak se ukázalo, můj muž měl
raději pivo než nás a tak jsme se po deseti letech vzájemného trápení konečně rozvedli. Můj
otec mi pře známého sehnal místo učitelky. Začala jsem učit pozemky, matematiku a dílny.
Na této škole jsem dodnes, jen už trochu v jiné pozici. I s dětmi jsem bydlela u rodičů. Pak
jsme si našli podnájem, ale rodiče nás stále finančně podporovali, protože z platu učitelky
jsem to nikdy nemohla utáhnout a bývalý manžel na děti neplatil. Naopak se dost často
v nočních hodinách přimotal k bytu mých rodičů a žádal je o peníze, někdy i dost agresivně.
Strašně jsem se styděla, cítila jsem se hrozně ponížená a bezmocná. Často jsem si od rodičů
svých žáků vyslechla narážky, které hodně bolely. I kdybych se byla rozkrájela, pořád jsem
měla pocit, že nikdy nebudu dost dobrá. Děti odrostly. O bývalém jsem už dlouho neslyšela.
Rodiče už také nemám. Aktuálně jsem se vypracovala na pozici zástupce ředitele, výchovné
poradkyně a dále vyučuji matematiku. Dnes už si na mě tedy rodiče tolik nedovolí, i když
v dnešní době mám pocit, že jsou rodiče i děti čím dál, tím drzejší. Už se těším do
důchodu.!!!
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2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Příjemná je mi společenská pozice – tím myslím pozici zástupce ředitele. Jinak mě toho moc
netěší a neuspokojuje a nebaví mě to.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Administrativa, extrémní zodpovědnost, arogance a drzost žáků i rodičů a jejich
nezodpovědnost.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Mám pocit, že tak jak je systém základního školství v současnosti nastaven, tak mě celkově
vyčerpává.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
Bývám ve škole dost často dlouho do večera. Bydlím 30 metrů od budovy školy, a když
přijdu domů, většinou si lehnu, zapnu televizi a usnu. Když se v noci vzbudím, tak přelezu
do postele, nebo se probudím ráno a jdu zas do práce. O víkendech hlídám vnuka.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
Zatím jsem nevyužila pomoc ani jednoho z těchto odborníků.

7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
Před patnácti lety jsem přišla díky nádoru o prs. Teď se léčím s tlakem, mám tachykardii,
špatně vidím.

8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
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Já jsem pořád v papírech, tak o kolektivu kantorů moc nepřemýšlím. Když po nich něco chci,
tak to většinou udělají. Čerstvé kolegyně z fakulty jsou nadšené, ale hned jak se seznámí
s realitou, tak se jim nechce nic dělat, nebo si myslí, že jsou dokonalé a neunáší kritiku.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Pokud vím, tak ne.

10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
No, spíš si myslím, že jsem “sám voják v poli“. Osobní potíže s nikým neprobírám a ve své
pracovní pozici řídím.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
Má přímá nadřízená řídí, nediskutuje.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Občas využívám možnosti seminářů, které se týkají výchovného poradenství.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
S pedagogicko- psychologickou poradnou, s metodiky prevence, s OSPOD, se Střediskem
výchovné péče, s policií, s lékaři. Školního psychologa nemáme, protože nám na něj chybí
peníze.

14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
Asi jednou za dva měsíce k holiči a jednou za měsíc na nehty, jinak nikam.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
Většinou nikam nechodím. Občas se vídám se spolužačkou ze studií buď u ní, nebo u mě
doma. Dáme si kafe a vínko a popovídáme, jak jde život – většinou si zanadáváme.
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16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
Ne, většinou ne.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
Obě děti už jsou z domu. Dcera bydlí odsud asi 20 kilometrů a o víkendu mi vždy přiváží
vnuka, aby mohla chodit na brigádu. Syn pracuje v Německu a jezdí domů tak na jeden den
na vánoce. Občas si zavoláme. Rodiče už nemám a přítele také ne. Takže o zázemí v tomto
smyslu nemohu mluvit.
18. Máte pocit, že Vás studium VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
Asi jen v teoretické rovině, jinak ne.
19. Snažíte se sama dále vzdělávat?
Ne, na to už nemám věk, ani dostatek sil a chuť.
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Nevím, asi ne.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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Příloha č. 12
1.

Obecná identifikace dotazované osoby

Pohlaví: žena
Věk:49
Délka pedagogické praxe: 24
Aprobace: Čj, Aj, Rj
Výška a váha: 175/89
Stav: /svobodný/á/,vdaná, ženatý, rozvedená/ý/:
Počet vlastních dětí:2
Kuřák, nekuřák
Vztah ke konzumaci alkoholu občas víno, ale spíše abstinent
Výsledek Shirom - Melamedovy škály: 29 bodů.
2.

Osnova rozhovoru

1, Proč jste si zvolil-a učitelství jako svoji profesi? Můžete mi vyprávět o tom, jak se Vaše
profesní dráha vyvíjela?
Pro učitelství jsem se již rozhodla na základní škole. Vždycky jsem si představovala, jak
stojím před tabulí a učím malé dětičky. Bavily mne jazyky a měla jsem pro ně i nadání, šlo
to samo. Na základní škole jsem měla i paní učitelku, která byla nejen skvělá třídní, ale i
skvělá jazykářka /tenkrát ruština/, ale i skvělý člověk to byl. Po ukončení vysoké školy jsem
působila jeden rok ve školní družině, pak jsem šla na mateřskou, pak na další a pak se mi
povedlo nastoupit na základní školu, kde jsem začínala i já. Jsem tu dodnes a svojí práci
mám moc ráda, i když je to někdy těžké. Dostala jsem plný úvazek angličtiny. V zimě jezdím
pravidelně na lyžáky jako instruktorka snowboardu. Našla jsem v tom zázračném prkénku
zalíbení asi před 8 lety, a ač nejsem tělocvikář, mám instruktorské zkoušky a zdravotnický
kurz, tak jsem vlastně multifunkční.
2, Co je na Vaší práci příjemné, co Vás uspokojuje, Naplňuje?
Jsem hravá a snažím se k tomu přimět i ty nejpohodlnější žáky. Většinou to vychází a práce
nám jde pěkně od ruky. Razím heslo, že kdo si hraje, nezlobí. Mám radost, když rodiče mých
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žáků vyprávějí svým dětem, jak hezké byly moje hodiny v době, kdy na nich byli se mnou
oni a podporují svoje ratolesti v úctě ke vzdělání i k osobě učitele.

3, Co Vás ve Vaší profesi zatěžuje, vyčerpává a štve?
Mnohdy cítím neúctu k roli učitele, nedostatečné finanční ohodnocení a stres způsobený
velkou zodpovědností, ale nedostatečnými pravomocemi.

4, Myslíte si, že Vás Vaše profese v některém ohledu vyčerpává nad rámec Vašich možností?
/uveďte konkrétně/
Zatím jsem si vždy uměla najít cestičku a pomoci si problém vyřešit a stres ze sebe setřást.

5, Kolik času týdně máte vyhrazeno jen pro sebe a jak ho využíváte?
Pravidelně cvičím aerobik a pilates, pak většinou zajdeme do čajovny. Ráda chodím na
procházky s naším psem. Chodíme do lesa a podél řeky. Mimo jiné mám chovnou stanici
kočiček a hrozně ráda se s nimi mazlím.

6, Pokud se dlouhodobě cítíte ve stresu, využijete pomoc: psychologa, psychiatra, přítele,
léčitele, či jiné osoby? /vyberte, případně doplňte/
V době rozvodu jsem chodila ke kartářce a léčitelce, moc mi to pomáhalo. Jinak se se stresem
velmi dobře vyrovnávám. Mám několik dobrých kamarádek a teď už i klidné zázemí.

7, Léčíte se dlouhodobě s nějakou nemocí, případně máte dlouhodobě pocit fyzické
nepohody?
Zlobí mě štítná žláza a mám i gynekologické potíže /zřejmě klimakteríum/.

8, Jak byste hodnotil/a/ Váš pracovní kolektiv v rámci vzájemných vztahů a profesní
spolupráce?
Raději bych ho nehodnotila. Máme tu takovou trojku. Já a dvě další kolegyně. Mezi námi
vládne klid a pohoda, pomáháme si a důvěřujeme si. O těch ostatních to bohužel říci nemohu.
9, Byla Vám někdy Vaším nadřízeným nabídnuta supervize? Pokud ano, jak probíhala?
Ne, nikdy mi nic podobného nabídnuto nebylo.
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10, Máte se ve sboru s kým podělit o své postřehy a pocity, případně konzultovat pracovní,
nebo i osobní, potíže?
Ve sboru jen se zmíněnými dvěma kolegyněmi. Ale jinak dost často diskutujeme s mou
dcerou. Jsme si hodně blízké. Studuje pedagogickou fakultu, patrně z ní bude také učitelka.

11, Cítíte profesní i osobní oporu ve svém nadřízeném?
Svou nadřízenou moc hodnotit nechci. Nejsem s ní nějak ve při, ale není mi jako člověk
zvlášť příjemná a nemám důvěru v její schopnosti.

12, Nabízí Vám zaměstnavatel další vzdělávání?
Ne.

13, S jakým odborným pracovištěm nejčastěji spolupracujete? /PPP, SPC, Metodici
prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, OSPOD, Středisko výchovné
péče/?
Většinou s pedagogicko-psychologickou poradnou.

14, Jak často chodíte ke kadeřníkovi, na masáž, na kosmetiku?
Asi jedenkrát za dva měsíce ke kadeřníkovi, ve stejné frekvenci, i na masáž. Na kosmetiku
nechodím a manikúru si dělám sama doma včetně gelových nehtů.

15, Jak často chodíte do společnosti a jaké zábavě dáváte přednost?
2x až 3x týdně jsem ve společnosti kamarádek. S dcerou chodíme občas do kina. Máme rády
historické filmy a komedie. V zimě jsem, jak to jde na horách, jinak venku v přírodě.

16, Scházíte se s kolegy ze sboru i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu?
Když vynechám již zmíněné kolegyně, tak většinou ne.

17, Jak byste hodnotil/a/ své zázemí ve Vaší rodině?
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Se svým zázemím jsem velmi spokojená. S dětmi máme hezké vztahy, vládne tu klid a
pohoda, takže není nač si ztěžovat.
18, Máte pocit, že Vás studium na VŠ dostatečně připravilo na výkon Vaší profese?
Určitě ano. Teorie je však jedna věc a praxe druhá. Na život se nelze dopředu připravit.
19. Snažíte se sama dále vzdělávat?
Teoreticky mě hodně obohacuje má dcera, se kterou se vracím do studentských let. Zajímá
jí psychologie, takže hodně diskutujeme o nových trendech ve výuce, o diagnózách žáků, o
nových přístupech. Je to podnětné.
20. Máte pocit, že jste ohrožen/a/ syndromem vyhoření, případně už máte s jeho projevy
nějakou vlastní zkušenost z minulosti? /pokud ano, jak jste tento problém řešil/a/.
Myslím, že ohrožen je snad každý, ale já se jen tak snadno nedám.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!
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