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Anotace 

 

Učitelství patří mezi pomáhající profese, pro které je charakteristická vysoká míra stresu. 

Pokud stres působí dlouhodobě, může se u vyučujících projevit syndrom vyhoření. Ve své práci 

jsem se zaměřila na příčiny stresu u učitelů a učitelek na střední škole. Zpovídala jsem celkem deset 

vyučujících na jednom pražském gymnáziu, přičemž polovina byly ženy a polovina muži. Pomocí 

rozhovorů jsem zjistila, s jakými stresory se potýkají, jaké jsou konkrétní projevy stresu a jakým 

způsobem se s nimi vyučující vypořádávají. Zároveň jsem zkoumala, zda se u dotazovaných 

objevují znaky syndromu vyhoření. Zjistila jsem, že největším problémem shledávají dotazovaní 

začátek pedagogické dráhy a také některé měsíce během školního roku, kdy se nakumuluje velké 

množství povinností. Mezi projevy stresu zmiňovali učitelé a učitelky nejčastěji bolest hlavy, 

nespavost a únavu. Z rozhovorů dále vyplynulo, že vyučujícím zmírní stres nejlépe fyzická aktivita 

a také komunikace s rodinou a s přáteli.  

 

Klíčová slova: stres, učitelé a učitelky střední školy, syndrom vyhoření, stresory 

 

Annotation 

 

Teaching ranks among the helping professions, which are characterized by a high degree of 

stress. If the stress is long-lasting, it may cause a burnout syndrome. In my bachelor thesis I focused 

on the causes of stress among secondary school teachers. I have spoken to ten teachers in one high 

school in Prague. Five teachers were female and five were male. Through interviews I examined 

what stressors they face, what are the specific symptoms of stress and how they deal with them. At 

the same time, I inquired whether there are some signs of burnout. I found out that the biggest 

problem was the beginning of the teaching career and also some specific months during the school 

year. Among the manifestation of the stress they most often mentioned headache, insomnia and 

exhaustion. Interviews also showed that physical activity and also communication with family and 

friends are most effective in relieving the stress. 

 

 

Keywords: stress, secondary school teachers, burnout syndrome, stressors 
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Úvod 

 

Učitelství se řadí mezi pomáhající profese, které se vyznačují neustálou interakcí se 

studenty1, což může mít za následek syndrom vyhoření. Ten bývá často důsledkem chronického 

stresu. Pokud se u vyučujících rozvine syndrom vyhoření, velmi negativně to ovlivní jejich profesní 

spokojenost a tím i výkonnost. Vyhoření se obvykle také promítá do zhoršených vztahů se studenty. 

Právě proto, aby žáci nebyli odrazováni od procesu poznávání nekvalitními vyučujícími, je důležité 

se (mimo jiných faktorů) zabývat i studiem stresu a syndromu vyhoření. 

Cílem této práce je lépe porozumět zdrojům stresu u učitelů a učitelek na střední škole a 

zároveň také zjistit, jak se u nich stres projevuje a co jim ho pomáhá zmírnit. Výzkum probíhal na 

jednom pražském gymnáziu. Jelikož všichni vyučující pracují na stejné škole, bylo možné 

porovnávat jejich zkušenosti a jejich interpretace obdobných situací a pracovních podmínek. 

Pozornost jsem tak mohla věnovat individuálním specifikům stresu a z něho vyplývajícího 

syndromu vyhoření.  

V první kapitole teoretické části jsem se zaměřila na stres, kdy jsem vymezila, co to stres je, 

a uvedla jsem nejčastější příčiny a důsledky, a také jak stres zmínit. Ve druhé kapitole jsem se 

zabývala syndromem vyhoření, vymezila jsem tento termín, popsala jsem jeho příznaky a vysvětlila 

jsem, proč k němu dochází. Třetí kapitola pojednává o učitelské profesi. Nejprve jsem tuto profesi 

detailněji vymezila a podívala jsem se blíže také na dilemata, kterým musí vyučující čelit. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Kvůli čtivosti a přehlednosti textu používám v označení jiných skupin, než jsou učitelé a učitelky, generické 

maskulinum. Pod generickým maskulinem však míním jak muže, tak ženy. Jsem si ale vědoma rizik, které s 

tím souvisí, zejména zneviditelňování žen a snižování jejich odbornosti. 
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A) Teoretická část 
 

 

„Stres v žádném případě nemusí být pouze škodlivý; je zároveň koření života, neboť každé hnutí 

mysli a každá činnost zapříčiňuje stres. Stejný stres, po kterém jeden člověk onemocní, může 

znamenat pro druhého životodárné uzdravení.“ 

Hans Selye2 

 

1. Stres 

Jelikož jsem se v rámci empirické části bakalářské práce zabývala zdroji stresu u učitelů a 

učitelek na střední škole, zaměřila jsem se v teoretické části na stres, na syndrom vyhoření, který se 

stresem souvisí, a na vymezení učitelské profese. Nejprve se podíváme na stres, kdy jsem se 

podrobněji rozepsala o tom, co je to stres, jaké mohou být příčiny a příznaky, dále jak člověk 

reaguje na stres a také jaký má vliv na naše zdraví 

1.1 Co je stres? 

Definic stresu existuje celá řada. Mě zaujala definice od Jara Křivohlavého, který shrnul 

množství různých definic do této: „Stresem se obvykle rozumí vnitřní stav člověka, který je buď 

přímo něčím ohrožován, nebo takové ohrožení očekává, a přitom se domnívá, že jeho obrana proti 

nepříznivým vlivům není dostatečně silná.“ (Křivohlavý, 1994, s. 10). Slovo stres je anglosaského 

původu a původně se používalo pro vyjádření fyzické námahy. Kanadský fyziolog Hans Selye 

definuje stres jako „určitou odpověď organismu na každý podnět“ (in Comby, 1997, s. 22). Pokud 

nás někdo například zezadu vystraší, lekneme se a pocítíme stres. Jinými slovy, stres je reakce na 

určitý projev organismu, na vyrušení z rovnovážného stavu. Jak píše Comby, stres je tedy způsob 

reakce našeho těla na nějakou změnu a náš život je sled takovýchto neustálých změn. Stres však 

může být také užitečný a umožňuje nám přežít v neustále se měnícím prostředí, které nás obklopuje. 

Například když dáme ruce do studené vody, automaticky se nám zpomalí srdeční tep a stáhnou se 

nám drobné cévky (Comby, 1997).   

Stres se vyskytuje také u zvířat. Jako příklad si můžeme uvést antilopu. Když spatří lva, 

začne jí bušit srdce a tím přivede do svalů větší množství kyslíku a energie. Díky tomu bude mít 

                                                 
2http://www.vyroky-slavnych.cz/stres-v-zadnem-pripade-nemusi-byt-pouze-skodlivy/ 

http://www.vyroky-slavnych.cz/stres-v-zadnem-pripade-nemusi-byt-pouze-skodlivy/
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antilopa větší šanci, že uteče a přežije. Pokud se zachrání, pomalu se uklidní a odpočine si, aby 

měla dostatek síly, pokud by se situace opakovala. Stres má tedy působit tak, aby umožnil vyvinout 

fyziologické, emocionální a psychologické reakce, které jsou nutné k akci a následné regeneraci. 

Měla by být tedy zachována rovnováha mezi výdajem energie a mezi jejím střádáním (Cungi, 

2001). 

Ve stresové situaci dochází k vnitřnímu napětí v člověku. O stresu lze hovořit v tělesné, 

duševní a sociální rovině. Toto napětí se může snadno přenést z jedné roviny na druhou a může 

zasahovat i několik rovin najednou. Podle toho, zda se stres vztahuje k malé či větší intenzitě 

stresové reakce, hovoříme o různých termínech. Lze se setkat pojmem hyperstres, což je stres 

překračující hranice adaptibility, kdy je pro jedince velice obtížné se vyrovnat se stresem, nebo 

naopak s pojmem hypostres, který nedosahuje běžné hranice stresu. Jak již bylo řečeno, stres může 

být negativní i pozitivní. Negativně působící stres je nazýván distres. Tento termín je používán pro 

nepříznivé stresové situace. Protikladem je eustres, což je kladně působící stres. Eustres zažíváme 

tehdy, když jsme například příjemně rozechvělí z nějaké události, na kterou se těšíme (Křivohlavý, 

1994). 

1.2 Stresory 

Stresor si lze představit jako negativní vliv působící na člověka. Jinými slovy, jsou to 

jakékoliv okolnosti, podmínky či podněty, které u člověka vyvolávají stres a spouštějí stresovou 

reakci. Řadí se sem především události, které ohrožují duševní a tělesnou pohodu člověka. Profesní 

stresory označují pak všechny zátěžové situace a podněty, které souvisejí s výkonem povolání 

(Urbanovská, 2011). Každé povolání má své typické stresory, já se však budu podrobněji zabývat 

profesními stresory v učitelském povolání. Různé studie přinášejí různé přehledy hlavních zdrojů 

učitelského stresu.  

Stresory u učitelů a učitelek základních a středních škol v České republice se zabývali 

ostravský psycholog a vysokoškolský pedagog profesor Karel Paulík a plzeňský psycholog a 

vysokoškolský pedagog Václav Holeček. Karel Paulík (Paulík, 1998 in Kohoutek, Řehulka) 

stanovil na základě výzkumu s učiteli a učitelkami čtrnáct stresorů: 

 

1. Nízké společenské hodnocení 

2. Neodpovídající plat 

3. Podřizování se administrativě, se kterou často vyučující nesouhlasí 

4. Nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 

5. Učení ve třídách s velmi rozdílnou úrovní studentů 
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6. Nedostatek spolupráce s rodiči 

7. Špatné postoje studentů k práci 

8. Nedostatek pomůcek a potřeb pro vyučování 

9. Špatné chování studentů 

10. Učení ve třídách s velkým počtem studentů 

11. Práce spojená se shonem a chvatem 

12. Mnoho studentů nenosí do školy potřebné pomůcky 

13. Potíže s motivováním studentů 

14. Nedostatek prostoru pro skupinovou práci 

 

Podobné dělení má i Václav Holeček (Holeček, 2001 in Kohoutek, Řehulka), který stanovil 

na základě výzkumu sedm stresorů seřazených od nejčastěji se vyskytujících po méně často se 

vyskytující. Stresory však uspořádal do větších skupin, avšak zmiňuje podobné zdroje stresu, jako 

Karel Paulík. 

 

 Pracovní přetížení učitelů a učitelek (rychlé změny vzdělávacích projektů, nahromadění 

úkolů, časová tíseň, krátké přestávky, nadbytečná administrativa) 

 Vedení školy nadřízenými orgány (nejen konkrétní vedení a organizace dané školy, ale i 

např. školský úřad, Česká školní inspekce, obecní úřady, jejich neadekvátní hodnocení a 

nepřiměřené požadavky).  

 Problémoví žáci (nespolupracují s vyučujícími, mají poruchy chování a učení a mají špatný 

postoj a motivaci ke školní práci). 

 Neuspokojená potřeba seberealizace (špatné vyhlídky na zlepšení postavení v práci, pocit 

nedoceněné práce vyučujících společností, nízké finanční ohodnocení). 

 Problémoví rodiče (stoupají agresivita, nekritický přístup ke svým dětem, vyhrožování 

učitelům a učitelkám). 

 Nevyhovující pracovní prostředí školy (špatné materiálně technické a psychohygienické 

podmínky, nedostatek financí na optimální provoz školy, nákup vhodných pomůcek a 

zařízení). 

 Problémoví kolegové (konflikty mezi sebou, jsou neprofesionální a nedostatečně 

kooperativní, zákeřní).  

 

V některých případech se stresory kombinují nebo mohou souviset se soukromým životem 

vyučujícího. Pokud se s nimi nedokáže vypořádat nebo stresory působí dlouho a intenzivně, mohou 
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ohrožovat zdraví, tedy jak tělesnou, tak i duševní a sociální pohodu (Holeček, 2001 in Kohoutek, 

Řehulka). Zajímalo mě, zda se některé stresory budou vyskytovat i u vyučujících, kterých jsem se 

dotazovala. 

Zahraniční výzkumy přinášejí podobné výsledky. Mezi hlavními zdroji stresu se na prvních 

místech opět nejčastěji objevuje časový tlak, duchovní nároky, potíže se studenty, početné třídy, 

finanční omezení, nevhodné vztahy s kolegy, a také izolace a strach z násilí (Abel, Sewell, 1999 in 

Urbanovská). Jak vidíme, zdroje stresu související s vykonáváním učitelské profese jsou obdobné i 

v zahraničí. Avšak nikdo z vyučujících, s nimiž jsem dělala rozhovor, se nezmínil o strachu z násilí 

během vykonávání učitelské profese. 

Každý člověk je jiný a každý může vnímat stresové situace jinak, avšak můžeme rozlišit tři 

obecné fáze procesu, jak jedinec na stres reaguje. Na tento proces se nyní podíváme podrobněji. 

1.3 Všeobecný adaptační syndrom 

Stres je potřeba k opětovnému získání vnitřní rovnováhy, která byla vnějšími vlivy narušena. 

Tento proces se nazývá všeobecný adaptační syndrom. Je to reakce jedince na stresory. Všeobecný 

adaptační syndrom má tři fáze: poplachovou fázi, fázi rezistence a fázi vyčerpanosti (Cungi, 2001). 

1.3.1 Poplachová reakce 

Poplachová reakce v organismu nastává tehdy, pokud je člověk vystaven stresu. Organismus 

reaguje šokem a člověku se rozbuší srdce, zmenší se svalové napětí, poklesne krevní tlak, člověk se 

zpotí a roztřesou se mu ruce. Tato reakce v těle navozuje pomocí nervových a hormonálních 

mechanismů stav pohotovosti jako přípravu na boj nebo na útěk. Dochází k aktivaci části nervového 

systému, který se nazývá sympatikus, a zároveň se zvyšuje vylučování hormonů adrenalinu a 

nonadrenalinu ze dřeně nadledvin. Poté tělo vyvolá své obranné mechanismy, adaptuje se a krevní 

tlak naopak stoupne, svaly se napnou a člověk cítí, že je schopný dané situaci čelit. Příprava 

organismu na boj nebo na útěk spočívá v tom, že se z jater uvolňuje krevní cukr, který je podstatný 

pro práci svalů. Dalším důležitým zdrojem energie jsou tukové složky, které se uvolňují z tukových 

tkání (Schreiber, 1992). 

Jestliže člověk opravu bojuje nebo utíká, uvolněné látky se spotřebovávají. V opačném 

případě se však přeměny látek nevyužijí a takovéto opakované zvyšování hladiny krevního cukru, 

krevního tlaku a tukových látek v krvi může mít velice nepříznivý vliv na zdravotní stav jedince. 

Pokud tedy nemůžeme na akutní stresující podnět reagovat útěkem nebo bojem, měli bychom této 

metabolické reakce využít k fyzické námaze. Je dobré se projít, zaběhat si nebo si doma alespoň 

chvíli zacvičit (Schreiber, 1992). 
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1.3.2 Fáze rezistence 

Pokud je člověk vystaven stresovým faktorům delší dobu, nastupuje druhá fáze – fáze 

rezistence, která se vyznačuje stavem pohotovosti a vypětím organismu. Když si jedinec uvědomí, 

že ztrácí příliš mnoho energie, mohou se dostavit také frustrující pocity (Melgosa, 1997). Tato fáze 

vzniká při opakovaném nebo trvalém působení stresu a adaptace organismu na stres je maximální. 

Dochází ke zvýšení hmotnosti nadledvin, k úbytku tkáně brzlíku a také se mohou objevit vředy 

žaludku a dvanáctníku (Schreiber, 1992). 

1.3.3 Fáze vyčerpanosti 

Poslední fází je fáze vyčerpanosti, kdy organismus už nemá sílu dále se adaptovat a 

dostavuje se únava, stavy úzkosti a deprese. Tyto příznaky se mohou projevit najednou nebo 

postupně. Získaná odolnost je v tomto případě nedostatečná, což může být způsobeno nadměrnou 

intenzitou stresu nebo poruchou reakcí umožňující snazší adaptaci (Schreiber, 1992). Nyní se 

podíváme blíže na konkrétní fyziologické a psychické reakce jedince na stres.  

1.4 Reakce na stres 

Fyziologické reakce 

Všechny varovné signály, které jsou vyslané do mozku, zpracovává hypotalamus, což je 

malý orgán, který se nachází ve středu mozku. Hypotalamus přenáší tyto signály do celého těla 

pomocí nervového a krevního oběhového systému. Z hypotalamu se signály šíří sympatickým 

nervovým systémem, který je důležitý pro správnou činnost vnitřních orgánů a cév. Nervové signály 

zasahují také dřeň nadledvin a ta důsledkem toho produkuje více adrenalinu a nonadrenalinu. Tyto 

hormony se poté dostávají do krve a způsobují změny v celém těle. Hypotalamus také podporuje 

činnost hypofýzy, která produkuje různé hormony. Když se tyto hormony dostanou do krevního 

oběhu, ovlivňují celé naše tělo. Mezi nejdůležitější hormon, který hypofýza vytváří, patří stresový 

hormon (adrenokortikotropní hormon ACTH). Vlivem tohoto hormonu uvolňuje kůra nadledvin 

skupinu hormonů, z nichž nejdůležitější je kortizol. Hypofýza produkuje další hormony, které 

ovlivňují štítnou žlázu, varlata a vaječníky a další orgány (Melgosa, 1997). 

 

Psychické reakce 

Stres vyvolává také řadu reakcí, které se projevují v oblasti duševní. Patří sem např. ztráta 

intelektuální kapacity, popudlivost, nespavost, úzkost, potlačení sexuální touhy, deprese. Člověk 

většinou netrpí všemi těmito příznaky, ale projeví se u něho jeden nebo dva hlavní symptomy, které 

jsou doprovázeny několika méně výraznými (Melgosa, 1997). 

Stres ovlivňuje také kognitivní, emoční a sociální oblast. V poznávací oblasti (kam lze 
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zařadit myšlenky a představy) dochází k obtížnější koncentraci na práci, ke zhoršení krátkodobé i 

dlouhodobé paměti a jedinec má tendenci řešit problémy často nepředvídatelným a náhodným 

způsobem. Dochází také ke snížení schopnosti správně analyzovat právě vzniklou situaci a celkově 

lze říci, že myšlení jedince je nesouvislé a neuspořádané a že chybí logické vzorce.  

Co se týče citové oblasti (pocity a emoce), má jedinec potíže s duševním i tělesným 

odpočinkem, je netrpělivý, netolerantní a nebere ohled na druhé. Ztrácí schopnost sebeovládání a 

častěji se objevují pocity skleslosti a rozmrzelosti nad životem.  

Poslední je oblast sociální (vztahy, chování), kdy je člověk často zadrhává a koktá a není 

schopen souvislého projevu. Opadá zájem o dříve oblíbené aktivity a stále častější je absence v 

práci nebo ve škole. Člověk, který je pod přílišným stresem, konzumuje více alkoholu, tabáku, kávy 

nebo drog (Melgosa, 1997). 

 

Zajímavým vedlejším fenoménem je protibolestivé působení stresu, kdy jsou při silném 

stresu některé stresové hormony schopny působit proti bolesti a svým působením na mozek dokáží 

vyvolávat snížení vnímání bolesti. Jako příklad lze uvést poraněné vojáky ve válce, kteří začnou 

vnímat bolest až delší dobu po zranění. Toto protibolestivé působení stresu způsobují některé 

stresové hormony z mozku a také hormony z kůry nadledvin (Schreiber, 1992). 

 

Příčiny stresu mohou být různé, avšak nejčastěji nepocházejí z agresivního okolí, ale z naší 

reakce na ně. Nyní se na některé příčiny podíváme blíže. 

1.5 Příčiny stresu 

Život ve stresu či nemoci je výsledkem mnoha vědomých i nevědomých chyb. Nejčastějšími 

příčinami stresu podle Combyho (1997) je špatná strava, nedostatek pohybu, nerespektování 

biologických rytmů či absence pozitivního myšlení (Comby, 1997). 

 

Vnitřní a vnější příčiny stresu 

 

Stres je relativní pojem. Každý člověk má jinou citlivost, a proto je stres u každého 

způsobován jinými podněty. Někdo je může vnímat jako stresující a druhého to může nechat 

klidným. Zdroje stresu lze rozdělit na vnitřní a vnější, avšak i na tomto dělení se podílí sám člověk. 

Znamená to, že jednak mohou stresové faktory vycházet z vnějších okolností našeho života, jako je 

například zaměstnání či studium, anebo si stres vytváříme my sami (Comby, 1997). 

Mezi vlivy, které na nás působí zvnějšku, patří například traumatické zážitky (zemětřesení, 

povodeň, válka, dopravní nehoda, přepadení). Takovéto události vyvolávají velice silný stres jak 
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v průběhu, tak i po skončení. Myslím si, že každý se občas setkává s různými stresujícími 

událostmi. Většinou jsou negativní a vyvolávají nadměrný stres, ale mohou být také pozitivní, jako 

například povýšení v práci, které s sebou přináší větší odpovědnost, a tím pádem i větší stres. Mezi 

vnější vlivy patří také nadměrný hluk, který bývá častou příčinou stresu, a také nedostatek životního 

prostoru (Melgosa, 1997). Nejrozšířenějšími původci stresu z vnějšího světa jsou práce, pracovní 

doba a doprava. Tyto stresory bychom měli přizpůsobit našim potřebám, díky čemuž si zvýšíme 

svou životní vitalitu a ušetříme si energii, kterou jsme před tím zbytečně ztráceli (Comby, 1997). 

Vnitřní stres si způsobujeme převážně sami. Patří sem například špatné životní návyky, jako 

je kouření, negativní myšlení, nezdravá strava, nedostatek pohybu. Tento druh stresu je daleko 

významnější a měli bychom se snažit se mu vyvarovat. Mezi vnitřní vlivy způsobující stres lze 

zařadit také rozhodování mezi dvěma nebo více možnosti. Dále sem patří spěch, který je čím dál 

více charakteristický pro dnešní uspěchanou dobu, a také nejistota z budoucnosti (Melgosa, 1997). 

1.6 Příznaky stresu – co s člověkem stres dělá 

Člověk, který je ve stresu, se chová jinak než obvykle. Jeho pozornost je snížená a není 

zdaleka tak schopný řešit různé úkoly. Má často noční můry, nemůže v noci spát, snadno se unaví, 

bývá rozčilený a podrážděný a je stále v časové tísni. Příznaky stresu lze rozdělit na fyziologické, 

emocionální a behaviorální (Křivohlavý, 1994). 

1.6.1 Fyziologické příznaky stresu 

o bušení srdce – zrychlená, nepravidelná a silnější činnost srdce 

o bolest a svírání na hrudní kosti 

o nechutenství a plynatost 

o bolesti v dolní části břicha a průjem 

o časté nucení k močení 

o sexuální impotence nebo nedostatek sexuální touhy 

o změny v menstruačním cyklu 

o svalové napětí v krční oblasti a v dolní části páteře 

o bolesti hlavy, migréna 

o vyrážka v obličeji 

o nepříjemné pocity v krku (jako bychom měli knedlík v krku) 

o dvojité vidění a obtížné soustředění pohledu očí na jeden bod 

1.6.2 Emocionální – citové příznaky stresu 

o prudké a výrazné změny nálad (od radosti ke smutku a naopak) 

o nadměrné trápení se s věcmi, které nejsou tak důležité 
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o neschopnost projevit emocionální náklonnosti, sympatizování s druhými lidmi 

o nadměrné starosti o vlastní zdravotní stav a fyzický vzhled 

o nadměrné snění, omezení kontaktu s druhými lidmi 

o únava, neschopnost soustředit se 

o podrážděnost 

1.6.3 Behaviorální příznaky stresu – chování a jednání lidí ve stresu 

o nerozhodnost 

o zvýšená nemocnost 

o zhoršená kvalita práce, snaha vyhnout se úkolům, výmluvy 

o zvýšení množství vykouřených cigaret 

o zvýšená konzumace alkoholu 

o zvýšená závislost na drogách, na lécích na spaní 

o ztráta chuti k jídlu nebo naopak přejídání 

o změna denního životního rytmu 

o snížené množství vykonané práce 

 

1.7 Vliv stresu na naše zdraví 

Jestliže se na stresovou reakci adaptujeme, náš organismus jí dokáže lépe čelit a my jsme tak 

pozornější a ostražitější a máme k jednání více energie. Pokud je však reakce příliš intenzivní a trvá 

dlouho, nastávají problémy, které mají vliv na naše zdraví. Mezi nejčastější problémy patří 

posttraumatický stres, ale dochází také k nespavosti, ke stavu trvalého napětí a mohou se objevit i 

organické poruchy jako je gastritida (zánět žaludeční sliznice), žaludeční vředy nebo cukrovka 

(Cungi, 2001). Pokud na jedince působí stres delší dobu, bývá unavený a vyčerpaný. V takovém 

případě se často začíná uchylovat k cigaretám, alkoholu nebo k různým lékům a také se zhoršují 

jeho stravovací návyky. Je více podrážděný, trpí úzkostmi a depresí, a to s sebou přináší zhoršení 

vztahů v rodině či na pracovišti. Vzniká bludný kruh a stres produkuje ještě větší stres (Cungi, 

2001). 

Většina nemocí je způsobená souhrou více faktorů, avšak jak píše Křivohlavý, stres může 

být jedním z nich. Mezi nejčastější nemoci způsobené dlouhodobým působením stresu patří 

ischemická choroba srdeční, která postihuje lidi, kteří jsou vystaveni silnému stresu, a méně naopak 

ty, jejichž životní styl i zaměstnání jsou klidnější (Schreiber, 1992). Dalším onemocněním je 

hypertenze neboli chorobně vysoký krevní tlak. U mladých žen může stres způsobit poruchu 

menstruačního cyklu. Mezi stresové nemoci patří také migréna, což je velice silná bolest hlavy, 
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lokalizovaná především v jedné polovině. Stres oslabuje náš imunitní systém a může způsobovat 

rakovinu. I přes to, že je vztah mezi stresem a rakovinou prokázaný, není však mechanický. 

Neexistuje žádný virus, který by rakovinu způsoboval. Pokud jsme ve stresu, neznamená to, že jsme 

okamžitě rakovinou ohroženi. Důvodem je především nezvládnutí stresové situace (Křivohlavý, 

1994). Mezi další nemoci způsobené stresem zle zahrnout návaly a zvracení, impotenci, ekzémy 

nebo vředovou nemoc žaludku a dvanáctníku. 

 

2. Syndrom vyhoření 

Druhá kapitola se týká syndromu vyhoření. Podíváme se, jaké jsou příznaky a příčiny a také, 

jak se dá vyhoření předejít.  

 

Syndrom vyhoření je stav, kdy člověk při dlouhém a intenzivním vykonávání určité práce 

ztrácí o práci zájem a provádí ji jen rutinně a bez velkého nadšení. Výkon profese dotyčného 

unavuje a vyčerpává (Průcha, 2002). Syndrom vyhoření postihuje nejčastěji jedince, kteří jsou 

denně v kontaktu s jinými lidmi. Proto se s vyhořením setkáváme často ve zdravotnictví, v 

hospodářství a administrativě, v sociálních službách, v rodině a také ve školství. Vyhořelí jedinci 

většinou začínali v nějakém zaměstnání s velkým nadšením a byli vysoce motivováni. Očekávali od 

práce smysl života. Vztah k pracovní činnosti se však postupně stává negativním a je provázen 

pocity zklamání a marnosti (Kebza, Šolcová, 2003).  

 

I přes to, že má vyhoření negativní vliv na pracovní výkon, není u nás klasifikován jako 

choroba z povolání (Kebza, Šolcová, 2003). Podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. jsou nemoci 

z povolání takové nemoci, které vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, 

biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu 

nemocí z povolání 3. Avšak syndrom vyhoření na tomto seznamu nenajdeme. Oproti tomu 

Mezinárodní klasifikace nemocí uvádí v rámci skupiny diagnóz Z 73 – „Problémy spojené 

s obtížemi při vedení života“ i kategorii Z 73-0 „Vyhasnutí (vyhoření)“ (Kebza, Šolcová, 2003). 

Definic syndromu vyhoření existuje mnoho, avšak můžeme stanovit určité společné znaky. 

Všechny definice uvádějí řadu negativních emocionálních příznaků, které jsou charakteristické 

například pro stav únavy, deprese či emocionálního vyčerpání. Dalším společným znakem je důraz 

kladený spíše na příznaky a chování lidí než na tělesné příznaky syndromu vyhoření. Vyhoření 

                                                 
3http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-290 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-290
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souvisí téměř vždy s vykonáváním nějakého povolání a příznaky tohoto syndromu se většinou 

vyskytují u jinak psychicky zcela zdravých lidí. Při syndromu vyhoření je snížena výkonnost, která 

souvisí s negativními postoji, z nichž vychází chování, a ne s nižší pracovní schopností a 

dovednostní (Křivohlavý, 2012). 

2.1 Tři roviny projevu vyhoření 

Vyhoření se projevuje ve třech rovinách a těmi jsou emoční vyčerpání, depersonalizace 

neboli odosobnění a pokles osobního výkonu (Friedman, 2000). Emoční vyčerpání je považováno 

za nejvýraznější reakci na stres způsobený pracovními požadavky. Takovéto vyčerpání je 

charakterizováno pocity frustrace, hněvem, depresí a nespokojeností (Friedman, 2000). 

Depersonalizace zahrnuje neosobní pohled na druhé a jedinec začne vnímat ostatní osoby 

nikoli jako lidské bytosti, ale jako objekty (Kebza, Šolcová, 2003). S druhými lidmi takový člověk 

jedná emocionálně chladně (Friedman, 2000), ostatní ho příliš nezajímají a jejich problémy ho 

nechávají v klidu. Mizí u něho soucítění s ostatními a druzí lidé ho spíše obtěžují. Nezajímá ho, co 

si o něm okolí myslí, jak ho vidí a za koho ho považují (Křivohlavý, 2012). 

Člověk, kterého postihl syndrom vyhoření, má sklony k cynismu a zaujímá lhostejný postoj 

k práci, což má za následek nižší výkonnost a minimální pracovní angažovanost. To vyvolává 

v jedinci pocity, že se celý svět spojil proti němu a nedovoluje mu pokračovat dál, a tak člověk 

ztrácí důvěru ve své schopnosti (Friedman, 2000) 

2.2 Příznaky syndromu vyhoření 

Stav vyhoření může avizovat celá řada symptomů, které se vyskytují v různé míře ve všech 

složkách osobnosti, tedy jak v oblasti psychické, tak i v oblasti fyzické a sociální. Příznaky 

syndromu vyhoření mohou být subjektivní, kam lze zařadit mimořádně velkou únavu a nízké 

sebehodnocení jedince, které vychází z pocitů snížené schopnosti vykonávat nějakou práci. Člověk 

má problémy soustředit se a udržet pozornost, bývá často podrážděný a negativní. Objektivní 

příznaky se vyznačují sníženou výkonností člověka, čehož si většinou všimnou kolegové, zákazníci, 

pacienti či studenti, podle toho, jakou profesi daný člověk vykonává (Křivohlavý, 2012). 

 

Člověk, kterého postihl syndrom vyhoření, prožívá mnoho negativních citových stavů a má 

chmurné a těžké myšlenky (Křivohlavý, 2012): 

• Cítí se tělesně a emocionálně vyčerpaný 

• Cítí se duševně i duchovně „na dně“ 

• Cítí se pracovně přetížený 
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• Cítí se unavený 

• Cítí se „v koncích“ 

• Cítí se, jako by byl na tomto světě bezcenným předmětem 

• Cítí se, jako by byl nemocný, avšak bez konkrétních fyzických příznaků nemoci 

• Je v tísni, v napětí a ve stresu 

• Je smutný a nešťastný 

• Je zklamaný, plný pesimismu a beznaděje 

• Je plný úzkosti, obav a strachu 

• Je skleslý na těle i na duchu 

• Ztratil všechny iluze, naděje, ideje a plány 

• Neví si rady sám se sebou, ani s problémy, které ho trápí 

• Žije v neustálém napětí 

2.3 Příčiny syndromu vyhoření 

V dnešní společnosti je stále více jedinců, kteří trpí syndromem vyhoření, a to především 

kvůli zvýšenému životnímu tempu a rostoucím nárokům na sociální, ekonomické a emoční zdroje 

člověka. Také se prodloužila etapa života, po kterou musí člověk těmto nárokům čelit (Kebza, 

Šolcová, 2003). 

K syndromu vyhoření dochází často u lidí, kteří jsou dlouhodobě v kontaktu s druhými 

lidmi. Mezi profese, kde je riziko vzniku syndromu vyhoření nejvyšší, patří lékaři, především 

v oborech onkologie, chirurgie, JIP, LDN či psychiatrie. Na druhém místě jsou zdravotní sestry, dále 

ošetřovatelky, psychologové a psychoterapeuti, sociální pracovníci a na šestém místě jsou učitelé a 

učitelky. Riziko propuknutí syndromu vyhoření je v učitelství vysoké především proto, že vyučující 

jsou prakticky dennodenně v kontaktu jak s žáky ve třídě, tak i s jejich rodiči a také s ostatními 

pracovníky školy. V učitelství je syndrom vyhoření spojen hlavně s únavou z vyučování, se 

zklamáním z profesionální neúspěšnosti, se strachem z kontaktu s rodiči studentů a s nezájmem o 

další sebevzdělávání či s odporem k pedagogickým inovacím a změnám (Kebza, Šolcová, 2003). Ve 

školství se syndrom vyhoření týká učitelů a učitelek všech stupňů a ve vyšší míře mu podléhají 

speciální pedagogové, zvláště ti, kteří pracují s postiženými dětmi. Podle Křivohlavého postihuje 

syndrom vyhoření nejčastěji nejlepší učitelky, které nastoupily do školy s představou, že budou 

pomáhat studentům na jejich cestě. Jakmile však nastoupí do zaměstnání, jsou zklamané malým 

zájmem žáků o vyučování, a také musí čelit nízké kázni ve třídách a zároveň nedostatku kázeňských 

prostředků. Pokud je takovéto setkání s realitou doprovázeno ještě problémy v rodině, 

nedorozuměním s nejbližšími nebo zdravotními problémy, objevují se u jedince první příznaky 
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psychického vyhoření (Křivohlavý, 2012).  

2.4 Fáze procesu psychického vyhořívání 

Syndrom vyhoření je do určité míry posledním stadiem procesu všeobecného adaptačního 

syndromu, o němž jsem se detailněji zmínila v první kapitole týkající se stresu. Jak píše Křivohlavý, 

vyhoření není jev statický, ale je to proces, který má svůj začátek, průběh a konec. Doba trvání, než 

propukne syndrom vyhoření, není jednotná. Záleží na osobnostních faktorech a také na vlivu okolí. 

Jestliže se však syndrom přibližuje, jedinec cítí vnitřní tenzi a zažívá konflikt motivů, kdy touží jít 

dál, ale zároveň cítí, že by pokračovat neměl.  

Herbert Freudenberger a Gail North vymezili 12 stěžejních fází vývojového cyklu 

vyhořívání. Tyto fáze nemusí jít za sebou a také se může stát, že se neobjeví všechny 

(Freudenberger, North, 1992 in Honzák, 2013). 

 

1. Nutkavá snaha po sebeprosazení 

2. Člověk pracuje více a tvrději 

3. Přehlížení potřeb druhých 

4. Přesunutí konfliktu, kdy si jedinec začne uvědomovat, že něco není v pořádku 

5. Revize a posunutí hodnot 

6. Popírání vznikajících problémů 

7. Stažení se do sebe 

8. Patrné změny chování 

9. Depersonalizace 

10. Vnitřní prázdnota 

11. Deprese 

12. Syndrom vyhoření 

 

Jak jsem již zmínila výše, proces vyhořívání probíhá v čase a má různé fáze. Psychologové 

nejsou v počtu fází tohoto procesu jednotní a jako další příklad uvedu čtyřfázový model, který 

představila Christina Maslach (Maslach, 1978 in Kebza, Šolcová, 2003). První fáze se vyznačuje 

téměř až přehnaným nadšením a zaujetím pro věc, která je spojená s déletrvajícím přetěžováním 

(Kebza, Šolcová, 2003). Ve druhé fázi se jedinec cítí emocionálně a fyzicky vyčerpaný. Pro třetí 

fázi je charakteristické odcizování od druhých lidí jako obrana před dalším vyčerpáním. V poslední 

fázi se jedinec staví proti všemu a proti všem a objevuje se syndrom vyhoření (Křivohlavý, 2012). 

Takový člověk je vyčerpaný a převažuje u něj negativismus, nezájem a lhostejnost (Kebza, Šolcová, 
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2003).  

2.5 Jak lze předejít syndromu vyhoření 

Vyhoření je ve většině případů způsobeno nerovnováhou mezi tím, co od profese 

očekáváme, a tím, jaká je realita. Tuto diskrepanci lze zmenšit jak ze strany zaměstnavatele, tak ze 

strany jedince. Zaměstnavatel může například zvýšit vliv pracovníků na rozhodování, napomoci ke 

spokojenosti s nadřízenými, se spolupracovníky, ale také ke spokojenosti s finančním ohodnocením. 

Na druhé straně si jedinec může osvojit základní postupy hodnocení stresogenních situací a také 

strategie jak zvládat stres. U profesí, kde je jedinec neustále v kontaktu s druhými lidmi, a tudíž je 

vyšší riziko vyhoření, je důležité, aby si vytvořil jistý odstup od klientů a zároveň se pokusil 

rozlišovat profesionální přístup ke klientům od přístupu k ostatním lidem (Kebza, Šolcová, 2003). 

Na druhou stranu je také velice důležité, aby měl jedinec kolem sebe lidi, na které se může obrátit 

s různými problémy, kteří ho vyslechnout a popřípadě mu poradí. 

 

Sociální opora 

 

Na snížení stresu a zabránění následnému vyhoření má velký vliv sociální opora (Zhang, 

Zhu, 2007). Mezi sociální oporu lze zahrnout pomoc rodiny a přátel, která je podle výzkumů 

nejčastější. Dále sem lze zařadit podporu kolegů. Sociální opora může mít formu emoční, 

informační a instrumentální (Miller, 2006). Emoční opora zahrnuje lásku a péči o rodinu. 

Informační opora se týká hmotné pomoci a instrumentální opora představuje poskytnutí rady od 

ostatních lidí (Taylor el al., 2004 in Coulter, Abney, 2008). Ve využívání sociální opory existují 

kulturní rozdíly. Například lidé z východní části Asie hledají podporu okolí méně než Američané 

(Glazer, 2006; Taylor el al., 2004 in Zhang, Zhu, 2007), což může být způsobeno například 

výchovou.  

 

3. Učitelská profese 

Třetí kapitola se týká učitelské profese. Nejprve se podíváme na historický vývoj, poté se 

pokusím tuto profesi definovat a zmíním se také o dilematech, která musí vyučující řešit. Na závěr 

se budu zabývat zdroji stresu, kterým podle různých výzkumů musí učitelé a učitelky čelit. 

3.1 Historický vývoj profese 

Jelikož se budu v empirické části bakalářské práce zabývat stresem u učitelů a učitelek, 
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zaměřím se nyní podrobněji na tuto profesi. Učitelství patří k povoláním, která jsou od samého 

počátku lidstva spjata s jeho vývojem. Jak píše Průcha: „učitelství existuje od dob, kdy se vyučování 

někoho něčemu stalo činností, na kterou se někteří jedinci specializovali a jiní jedinci nebyli 

schopni nebo ochotni ji provádět“ (Průcha, 2002, s. 9). V pravěké společnosti existovaly způsoby, 

kterými se z generace na generaci předávaly poznatky o přírodě, o člověku, o náboženských a 

mravních normách a také o rituálech nebo symbolech. To měli na starost stařešinové, kněží, šamani 

a náčelníci kmenů. První školy vznikaly už ve středověku, především v Egyptě, Indii, Číně a 

později i v Řecku a v Římě (Průcha, 2002). 

 

Rozvoj této profese souvisel také s vynálezem písma, díky němuž se začaly používat 

mnohem efektivnější didaktické postupy, například vyučování založené na textech. Ve středověku 

byla učitelská profese součástí církve a vyučovalo se v klášterních a katedrálních školách za účelem 

přípravy duchovenstva. Od 12. století byly v Evropě zakládány univerzity, které měly velký podíl 

na rozvoji celkové vzdělanosti. Od 17. století byl vývoj učitelství ovlivňován pedagogickými 

teoriemi mnoha humanistických myslitelů, především J. A. Komenského, J. J. Rousseaua nebo J. H. 

Pestalozzi. V české historii je důležitým mezníkem školská reforma Marie Terezie, která 

podporovala hospodářský rozvoj říše a zároveň také reorganizovala školství. V roce 1774 rakouská 

panovnice zavedla povinnou šestiletou školní docházku. Zároveň s touto reformou došlo i ke změně 

v přípravě učitelů a učitelek a byly zřizovány preparandie, což byly kurzy pro vyučující (Průcha, 

2002). 

3.2 Definice učitelské profese 

Při čtení odborné literatury jsem zjistila, že je obtížné přesně definovat, kdo je učitel. V 

běžné řeči takto označujeme osobu, která vyučuje žáky ve škole. Avšak je například osoba pečující 

o děti v mateřské škole učitelem či učitelkou stejně jako profesor na univerzitě nebo instruktor v 

nějakém kurzu? Definice učitelství je interdisciplinární, ale zároveň také nejednoznačná, jelikož 

učitelství neobsahuje pouze vědomosti a dovednosti ze svého oboru, ale také poznatky pedagogické 

a psychologické, filosofické i sociologické. Přitom však ani v jednom z těchto oborů není úplným 

profesionálem (Štech, 2008). 

Ráda bych se pokusila vymezit učitelskou profesi. Edukátor je profesionál, který provádí 

edukaci – vyučuje, vychovává, školí nebo trénuje. Mezi edukátory patří jak vyučující, tak trenéři či 

vychovatelé. Edukační činnost je tedy charakteristická i pro jiné profese, nejen pro profesi 

učitelskou. Největší skupinu mezi edukátory tvoří pedagogičtí pracovníci, kteří podle právního 

vymezení vyučují a vychovávají děti nebo dospělé a vykonávají tuto činnost ve školách a jiných 
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školských zařízeních. Vysokoškolští učitelé se řadí mezi akademické pracovníky, kam patří 

zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají pedagogickou, ale například i vědeckou nebo 

uměleckou činnost (Průcha, 2002). 

3.3 Učitelství jako vztahová profese a důležitost komunikace 

Učitelství se řadí mezi vztahové profese, jelikož předmětem práce je vztah s druhým 

člověkem. Klíčovou spojnicí mezi vyučujícím, který disponuje vědomostmi, a učícími se žáky, je 

komunikace. Právě komunikace má v procesu vzdělávání a učení nezpochybnitelnou roli 

(Šalamounová, Švaříček, 2011). Vědomosti jsou důležité, avšak šíře jejich vědomostí negarantuje, 

že je budou vyučující umět předat. Dříve převažovala představa, že učitel nebo učitelka přednáší 

svůj monolog a žáci pouze naslouchají. Dnes výukový monolog zastává pouze 13 % času vyučovací 

hodiny (Švaříček, Šeďová, 2011). Toto zjištění odpovídá názoru dnešních učitelů a učitelek, kteří se 

shodují na tom, že žáci mají v hodinách mluvit. O tom se zmiňovalo i několik vyučujících, s nimiž 

jsem dělala rozhovor. Podrobněji se tím zabývám v empirické části. Vyučovací hodiny, kde dochází 

k častému dialogu mezi vyučujícím a studenty, jsou podle učitelů a učitelek hodnoceny velice 

kladně. Taková hodina vede ke spokojenosti přednášejících a studenty baví. Zároveň také proces 

učení, který v interakci nastává a kdy studenti sami dojdou k tomu, co jim chce vyučující sdělit, je 

vnímán jako jednoznačně efektivní (Švaříček, Šeďová, 2011). 

3.4 Zdroje pracovní zátěže učitelů a učitelek 

Jak jsem zmínila již výše, učitelství je považováno za stresující povolání. Důvodem je velké 

množství požadavků a nároků, které jsou na vyučující kladeny, jak ze strany dětí, kolegů, rodičů, ale 

i inspektorů, nadřízených nebo politiků. Tyto požadavky si často navzájem odporují, což způsobuje 

stres a neklid. I přes to, že je mnohdy poukazováno na výhody vyučujících, jako jsou dvouměsíční 

prázdniny nebo kratší pracovní doba, musejí si často brát práci domů, musejí udržovat kázeň nejen 

ve třídě, ale i v jiných prostorách školy a často jsou zodpovědní za chování žáků. 

Podle výzkumu v USA se počet vyučujících, kteří se potýkají s pracovním stresem, zvýšil 

ze 43% v roce 1951 na 78% v roce 1976 (Farber, 1991 in Coulter, Abney, 2008). Z jiných výzkumů 

vyplývá, že kvůli vysoké míře stresu opustí školství během prvních pěti let přibližně 20% nových 

učitelů a učitelek (Fimian, Blanton, 1987 in Carton, Fruchart, 2014). Jiné výzkumy hovoří dokonce 

o 30 % (Archer, 1999; Boreen, Niday a Johnson, 2003 in Zhang, Zhu, 2007). Jedním z důvodů je 

neschopnost vypořádat se s nároky, které jsou na ně na začátku kladeny (Hensley, 2002 in Carton, 

Fruchart, 2014). 

Jako jeden z hlavních zdrojů stresu bývá uváděná špatná motivace studentů a jejich 
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nedisciplinovanost. O tomto zdroji stresu se často zmiňovali také vyučující, s nimiž jsem dělala 

rozhovor. Na učitele a učitelky mají vliv také úspěchy a selhání jejich studentů a často na ně doléhá 

jejich vlastní snaha o dosažení profesionální úrovně a následný pocit frustrace, pokud jí nedosahují 

(Vašina, in Řehulka, Řehulková, 1999). Zároveň dobré vztahy učitelů a učitelek se studenty, s jejich 

rodiči, s kolegy a s dalšími zaměstnanci školy jim pomáhají zmírnit pracovní stres (Friedman, 

2000). K takovým výsledkům jsem došla v empirické části také. 

Stres může způsobovat i snaha držet krok s pokrokem jak v předmětech, tak v 

pedagogických přístupech nebo v oblasti techniky, což je spojeno s omezováním odpočinku a 

nedostatkem času na jiné aktivity. Vyučující se také musejí přizpůsobovat novým požadavkům a 

změnám ve školství. Ve školství musejí čelit mnoha různým stresorům, bývají zatíženi velkým 

množstvím práce, avšak jak ukazují některé studie, podpory od okolí se jim dostává jen v malé míře 

(Brember and Ralph, 2002; Head, Hill and Maguire, 1996; Schonfeld, 2001 in Carton, Fruchart, 

2014). 

Učitelé a učitelky se mohou cítit izolováni od ostatních dospělých, jelikož pracují většinou 

pouze s dětmi. Vyučování je mnohdy osamělým povoláním, kdy je vyučující uzavřen se svými 

problémy a musí si většinou poradit sám (Vašina, in Řehulka, Řehulková, 1999). O takovém pocitu 

se učitelé a učitelky, s nimiž jsem dělala rozhovor, nezmiňovali. To je dáno pravděpodobně tím, že 

se jednalo o vyučující na střední škole, kde je přeci jen komunikace se studenty jiná než třeba na 

základní škole nebo na učilišti a mnohdy se mohou sami učitelé a učitelky od studentů něco přiučit. 

Výzkumníci zabývající se zdroji stresu u učitelů a učitelek na základních školách stanovili 

tři hlavní faktory, které způsobují psychologický distres: špatné chování žáků, zásah pracovních 

povinností do volného času a nedostatek sociální podpory ze strany kolegů (Jaoul, Kovess, 2004 in 

Carton, Fruchart, 2014).  

Jak uvidíme v empirické části, většinu výše uvedených zdrojů pracovní zátěže a stresu 

zmínili také učitelé a učitelky, s nimiž jsem dělala rozhovor. 

 

3.4.1 Konflikt rolí a nejednoznačné vymezení role jako zdroj stresu 

Mezi významné zdroje stresu patří také konflikt rolí a nejednoznačné vymezení konkrétní 

role (Zhang, Zhu, 2007). Na jedince jsou často kladeny protikladné požadavky, což může 

způsobovat konflikt rolí. Vyučující má být milý a laskavý na žáky, aby si získal jejich důvěru a 

mohl být jejich rádcem a poradcem i v poměrně intimních záležitostech spojených s různými 

problémy, ale na druhou stranu musí být přísný a musí zajišťovat kázeň. Učitelé a učitelky se 

potýkají také s konfliktem rolí, když se snaží být například dobrými rodiči a v důsledku toho 

nestíhají plnit požadavky, které jsou na ně kladeny ze strany školy. Konflikt rolí vede často k 
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nespokojenosti s prací, ke špatným vztahům s ostatními kolegy a k pocitům napětí a úzkosti 

(Vašina, in Řehulka, Řehulková, 1999). 

Pokud není role jasně vymezená a práce přesně definovaná, vyvolává to v jedinci pocit 

napětí, ohrožení kariéry a vede k opatrnosti, což způsobuje, že pracovník nevyužívá zcela svých 

schopností, dovedností a znalostí (Vašina, in Řehulka, Řehulková, 1999). 

3.5 Dilemata v učitelství 

Učitelská profese je vystavena mnoha dilematům, což znamená, že se učitelé a učitelky 

potýkají s rozpornými situacemi, které nemají jednoznačné správné řečení. O dilematech se 

podrobněji zmiňuje Stanislav Štech (2008) v kapitole týkající se učitelství a my se nyní na 

jednotlivá dilemata podíváme blíže.  

Prvním rozporným dilematem je, že i přes důkladnou přípravu nedosáhnou vyučující 

jednoznačného úspěchu (Štech, 2008). Vyučující se sice snaží ovlivnit to, jak budou studenti žít za 

několik let, ale v tu dobu už s nimi pravděpodobně nebudou v kontaktu. Ve chvíli, kdy s nimi 

pracují, však ještě výsledky své práce nemohou vidět, a tudíž z nich nemohou získávat uspokojení. 

Pokud se snaží pocitu úspěchu za každou cenu dosáhnout, začnou se příliš orientovat na krátkodobé 

ověřování předávaných znalostí, čímž se ale vzdalují pravé podstatě učitelství. 

Za druhé je vztah v těchto typech profesí založen na moci, kdy má většinou jedna strana 

převahu a ovlivňuje druhou stranu. V učitelství jde o vztah se slabším jedincem a při manipulaci a 

zneužití moci hrozí neúspěch (Štech, 2008). Moc je pro pedagogické vztahy charakteristická a 

nikdy zcela nevymizí, pouze obměňuje své techniky (Meyerová-Draweová, 1996, in Kaščák, 2011). 

Když se řekne moc, většina lidí si ji spojí s porušováním svobod či potlačováním práv (Kaščák, 

2011). Avšak ne vždycky musíme tento pojem chápat v negativním slova smyslu jako neadekvátní 

hierarchizující vztah. Některé alternativní školy se naopak snaží moc školy zeslabit a vyzdvihují 

dětskou individualitu. Na druhou stranu však děti už při zápisu do první třídy chápou školu jako 

organizaci, kde si nebudou hrát, ale kde se budou učit. Děti tuto odlišnost očekávají a chtějí, aby je 

ostatní vnímali jako dospělé a zodpovědné jedince, ale zároveň vědí, že k tomu patří práce a také 

respekt k učitelům a učitelkám (Kaščák, 2011). 

Třetí dilema se týká skutečnosti, že na jedné straně vyučující vede žáky k autonomii, ale na 

druhé straně pracuje s jedinci, kteří jsou zatím nezralí a závislí. Navíc tím, že studenty instruuje, 

vede nebo sankcionuje, tak může do jisté míry tuto závislost prohlubovat (Štech, 2008). 

Čtvrtým dilematem je rozpor týkající se snahy přiblížit se žákům a vcítit se do nich, a 

snahou udržet si odstup, který je nezbytný k tomu, aby učil nezaujatě (Štech, 2008). Zároveň je na 

vyučující kladen požadavek na vyšší možnost kontroly ve třídě v souvislosti se stále častěji se 
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vyskytujícími patologickými jevy mezi dětmi (Kaščák, 2011). 

Pátým dilematem, o němž se Stanislav Štech zmiňuje, je, že na jedné straně si musejí 

studenti osvojit poznatky podle závazných pravidel a norem, které jsou pro všechny stejné, ale 

zároveň vyučující čelí skutečnosti, že každý student je jiný a má své metody a své způsoby myšlení 

(Štech, 2008). Jak vidíme, učitelství je velice složitá profese, kdy se učitelé a učitelky potýkají 

s mnoha náročnými situacemi. Dilemata se nedají vyřešit. Jsou to protikladné tendence a vyučující 

musejí zvládat obě dvě. Pokud by dali přednost jen jedné z nich, nebudou dobrými vyučujícími. 

Takovýto rozpor mezi tendencemi jim přináší permanentní napětí a vyučující pociťují stres.  

3.6 Vyučující a zdraví 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví stav úplné tělesné, duševní a 

sociální pohody, ne pouze nepřítomnost choroby4. V současné době je stále více prosazovaná 

multidimenzionální holistická koncepce člověka jako bio-eko-psycho-sociální jednoty. Zdraví je 

výsledkem souladu vzájemného působení organismu, osobnosti člověka a jeho životního prostředí 

(Kohoutek, in Řehulka, Řehulková, 1999). 

Jedním z nejmladších vědních oborů je psychologie zdraví, která zkoumá, jaký vliv mají 

psychologické proměnné na vznik nemocí a jaké chování člověka prospívá jeho zdraví. Jak píše 

Kohoutek: „Psychologie zdraví se především snaží identifikovat chování a prožívání člověka, které 

zvyšuje nebo snižuje riziko vývoje poruch a chorob“ (Kohoutek, s. 19, in Řehulka, Řehulková, 

1999). Pro pedagogy je psychologie zdraví velice přínosná, jelikož je učí, jak komunikovat se žáky, 

aby to neškodilo jejich vlastnímu zdraví, ba naopak, aby to zdraví pedagogů prospívalo. Součástí 

profilu učitele a jeho odborné kvalifikace je péče o zdraví studentů, předcházení nemocem a také 

péče o zdravé životní prostředí. 

Evžen Řehulka a Oliva Řehulková (1999) zjistili, že přibližně 10% učitelů a učitelek 

dosahuje takového stupně neuroticismu, že by měli vyhledat pomoc odborníka. Jedná se například o 

poruchy komunikace, konflikty rolí, informační přetížení a o různé psychosomatické potíže, jako je 

bolest hlavy nebo zažívací problémy. Dlouhodobá zátěž učitelů a učitelek u nich může způsobit 

syndrom vyhoření, který se projevuje citovou pohaslostí, emočním vyčerpáním, pocity neúspěšnosti 

a pracovní nespokojeností (Kohoutek, in Řehulka, Řehulková, 1999). Syndromem vyhoření jsem se 

podrobněji zabývala v předchozí kapitole. Lidé s vysokou úrovní neuroticismu nejsou tolik schopní 

vypořádávat se s požadavky, které jsou pro ně stresující. Takoví lidé vnímají okolí jako ohrožující a 

způsobující jim negativní emoce (Langelaan, Bakker, Van Doomen, Schaufeli, 2006 in Sulea, 

2012). 

                                                 
4http://www.who.int/about/definition/en/print.html 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html


28 

 

 

3.6.1 Vliv fyzické a psychické zátěže na zdraví učitelů a učitelek 

Stres učitelů a učitelek může mít negativní následky, jako jsou psychické, fyzické či emoční 

problémy. Vyučující jsou často unavení, nemocní a nedosahují ve škole požadovaných výsledků 

(Ray a Miller, 1991 in Zhang, Zhu, 2007).  

Při posuzování výkonu učitelské profese je podle Řehulky a Řehulkové důležité zaměřit se 

na tělesné a psychické zátěže. Co se týče fyzické zátěže, sami vyučující většinou hodnotí svou 

profesi za průměrně fyzicky zátěžovou, avšak zároveň hodně vyučujících pociťuje po vyučování 

únavu a vyčerpání a také bolest nohou. Typickým problémem je hlasová zátěž, kdy si poškozují své 

hlasivky nadměrným zvyšováním síly hlasu a nedodržováním hlasové hygieny, které by měli 

věnovat pozornost (Řehulka, Řehulková, 1999). Když jsem se však učitelů a učitelek na hlasovou 

hygienu ptala, tak mi odpověděli, že o tom buď nikdy neslyšeli, nebo že jim to ze strany vedení 

nikdo nikdy nenabídl. Podle dotázaných by byl větší důraz na práci s hlasivkami přínosný.  

Psychická zátěž má na zdraví učitelů a učitelek také velký vliv a lze u ní rozlišit tři složky 

zátěže (Řehulka, Řehulková, 1999). První je senzorická zátěž, kdy musí být vyučující během 

vyučování při plném vědomí a zároveň jsou kladeny vysoké nároky na zrak a sluch. Druhou 

složkou je mentální zátěž, která je vytvářena psychologickými problémy, které musejí řešit při práci 

s dětmi, při řízení třídy a při poznávání osobnosti studentů. Poslední složkou je emocionální zátěž. 

Ta je nejvýraznější u učitelů a učitelek základních škol, například při udělování známek jednotlivým 

žákům na vysvědčení nebo při potlačování sympatií či antipatií k některým studentům nebo k jejich 

rodičům (Řehulka, Řehulková, 1999). 

 

3.6.2 Jak učitelé a učitelky zvládají své potíže 

Jak již bylo řečeno, učitelská profese je stresující a způsobuje řadu zdravotních potíží. Velký 

vliv má výše zmíněna psychická zátěž, která je způsobena především každodenní prací ve třídě. 

Řehulková a Řehulka (1998) provedli výzkum mezi učitelkami základní školy a zjistili, jaké 

prostředky používají ke zvládnutí pracovní zátěže (Řehulková, Řehulka in Průcha, 2002). Na 

prvním místě byla konzumace léků na uklidnění (ve vyšetřovaném souboru téměř 80 % učitelek), 

dále, kouření (43 % kuřaček) a konzumace alkoholu, kdy se ale většinou jednalo o jednorázový 

způsob, jak zvládnout stres (19 % učitelek). Část učitelek se snaží vyrovnávat se stresem a s 

pracovní zátěží zdravějším a prospěšnějším způsobem, například sportem, úpravou režimu práce a 

odpočinku. Jen málo učitelek využívá odbornou pomoc (10 % učitelek). 

Výše zmíněná data jsou 18 let stará a je možné, že k nezdravému způsobu jak se vyrovnat s 

pracovní zátěží se uchyluje stále více učitelek. To může být způsobeno rostoucím počtem 
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neposlušných studentů nebo nedostatečnou informovaností učitelek jak proti zátěži bojovat. Bylo by 

proto vhodné nabídnout jim více seminářů, kurzů či různých soustředění, aby se naučili správně 

odolávat stresu a nárokům ze strany školy. Když si takovéto způsoby osvojí, bude to mít jistě velký 

vliv i na lepší atmosféru ve třídě. 

Často se stává, že pokud člověk vykonává nějakou profesi dlouho, dochází k určitým 

psychickým i tělesným změnám. K takovéto profesionální deformaci dochází i u vyučujících. 

Výzkum na toto téma provedli O. Řehulková a E. Řehulka (1998), v němž zjišťovali názor jednak 

manželů či partnerů zkoumaných učitelek, jednak vlastní sebehodnocení samotných učitelek. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že manželé či partneři posuzovali své protějšky jako více pečující o 

svůj vzhled, že jejich neverbální chování je často přehnané, že příliš mluví, rukopis je úhledný a 

chování k dospělým je zdvořilé a k dětem pozitivní. Dle vlastního sebehodnocení si učitelky 

uvědomují svou přehnanou gestikulaci a mimiku, avšak své řečové chování nehodnotí tak 

negativně, jako jejich partneři. Ve svém pohybu jsou více nejistí a samy sebe hodnotí jako 

dominantní osoby, kdežto jejich partneři je považují spíše za submisivní (Řehulková, Řehulka in 

Průcha, 2002). 

 

Způsob zvládání stresu závisí také na délce praxe. Výzkum vedený Chaplainem sice 

nepotvrdil, že by se pracovní spokojenost s věkem zvyšovala (Chaplain, 1995 in Carton, Fruchart, 

2014), ale naopak zjistil, že muži v nejstarší věkové skupině byli se svou profesí nejméně spokojeni 

v porovnání s učitelkami, které učily stejně dlouho. Jiný výzkum ukázal, že pedagogové, kteří učí 

20 let a více, pociťují větší stres než jejich mladší kolegové (Borg, 1989 in Carton, Fruchart, 2014). 

Také příčiny stresu se s délkou praxe liší. U začínajících učitelů a učitelek je největším zdrojem 

stresu špatné chování žáků, avšak nejméně stresující shledávají komunikaci s rodiči. Zároveň se 

obávají, že nebudou schopni své studenty dále rozvíjet a motivovat a připravit je na další studium 

(Borg, 1989 in Carton, Fruchart, 2014). 
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B) Empirická část 
 

V rámci empirické části jsem dělala rozhovory s učiteli a učitelkami z jednoho pražského 

gymnázia. Cílem rozhovorů bylo zjistit, jaké jsou příčiny stresu u dotazovaných vyučujících, jak se 

vypořádávají se stresem, při jakých činnostech si nejlépe odpočinou a zda cítí podporu od okolí. 

Také mě zajímalo, co by ve škole uvítali nového, co by jim pomohlo stres zmírnit.  

Dále jsem se vyučujících ptala na otázky týkající se syndromu vyhoření. Zjišťovala jsem, co 

si pod tímto jevem představují, jaké mohou být příčiny a také, zda znají nějaké vyučující, kteří jsou 

vyhořelí a jak se to u nich projevuje. Na závěr jsem se dotazovaných ptala, jak by se dalo vyhoření 

předejít. Odpovědi na mé otázky byly různé. V některých případech se vyučující shodovali, avšak 

někdy byly jejich názory odlišné. Podrobněji se odpověďmi zabývám v části týkající se analýzy 

rozhovorů. 

Jelikož jsem se ve své práci zaměřila na stres u učitelů a učitelek na střední škole, bylo toto 

téma při rozhovorech ústřední. Nejprve jsem si prošla všechny rozhovory a vyznačila jsem si, kde 

respondenti a respondentky hovoří o tom, co jim v rámci profese způsobuje stres, nepohodu nebo 

nějaké problémy. U stresu jsem zjišťovala, jak se u nich projevuje, co jim ve škole způsobuje stres, 

co jim pomáhá stres zmírnit, zda je stres motivuje nebo naopak brzdí a při jakých činnostech se 

nejlépe uvolní. Snažila jsem se porovnávat odpovědi mužů a žen, avšak rozdíly byly zanedbatelné. 

Také jsem se zaměřila na vliv délky praxe, kdy jsem porovnávala výpovědi vyučujících, kteří 

působí ve školství krátce, s těmi, kteří učí již dlouho. Také jsem vzala v úvahu vliv funkcí, v nichž 

vyučující na škole působí. Co se týče míry stresu a vytíženosti, tak velkou roli hrálo, zda měli 

například třídnictví, nebo zda na škole působí jako zástupci ředitele.  

 

Výzkumné otázky  

 Co učitelům a učitelkám na konkrétním gymnáziu způsobuje stres? 

 Jaké jsou hlavní projevy stresu u dotazovaných vyučujících?  

 Co vyučujícím pomáhá zmírnit stres? 

 Proč je syndrom vyhoření rizikový v učitelství a jak mu lze předejít? 

4. Výzkumná strategie 

K tomu, abych lépe porozuměla příčinám stresu, způsobům, jak se s ním vyučující 

vypořádávají a také celkové spokojenosti s profesí, jsem si zvolila kvalitativní výzkum, konkrétně 

polostrukturovaný rozhovor. Dle Dismana je cílem kvalitativního výzkumu porozumění (Disman, 
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2002), o které mi šlo především. Strauss a Corbinová říkají, že kvalitativní metody nám pomáhají 

získat detailní informace o zkoumaném jevu (Strauss, Corbinová, 1999). Definici, která zahrnuje 

všechny důležité rysy, uvádí Roman Švaříček: „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a 

problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 

17). 

Proces kvalitativního výzkumu je cirkulární, to znamená, že se jednotlivé fáze překrývají, 

jsou realizovány paralelně a výzkumník se stále vrací k předcházejícím stádiím a upravuje je 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Vzhledem k tomu, že v kvalitativním výzkumu probíhají všechny 

operace současně (Hendl, 2005), mohla jsem sbírat data a průběžně je analyzovat. Při analýze jsou 

jednotlivá data mezi sebou porovnávána a zároveň výzkumník vybírá nové případy a sbírá další 

data. V jakékoli chvíli se tedy lze vrátit k některé z předchozích fází a upravit ji (Švaříček, Šeďová, 

2007). Díky tomu jsem mohla průběžně zjišťovat, na co se mám případně ještě zaměřit nebo co 

bylo potřeba pozměnit, abych získala všechny potřebné informace. 

Miovský píše, že kvalitativní výzkum využívá principů jedinečnosti a neopakovatelnosti, 

čímž se zásadně liší od výzkumu kvantitativního (Miovský, 2006). Nesnaží se tedy o zobecnění 

výsledků na celou populaci, ale o porozumění jednotlivým případům, a to do maximální hloubky 

(Hendl, 2005). 

 

5. Metody sběru dat 

Ke sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor, kdy jsem měla předem připravené 

okruhy otázek, abych nezapomněla na nic důležitého a mohla jsem následně získané odpovědi 

analyzovat a vyhodnocovat. Dotazovaní tak měli dostatek prostoru, aby se mohli vyjádřit a necítili 

se omezováni a svazováni předem jasně danými otázkami.  

Polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje „definovaným účelem, určitou osnovou a velkou 

pružností celého procesu získávání informací“ (Hendl, 2005, str. 164). Dle Miovského je 

polostrukturovaný rozhovor nejrozšířenější podobou metody rozhovorů, jelikož nám umožňuje lépe 

porozumět participantovi a rozpracovávat zkoumané téma do hloubky (Miovský, 2006). Díky tomu 

jsem si mohla během rozhovorů ověřovat, zda jsem odpověď pochopila správně, a mohla jsem se 

také vyučujících na různé věci doptávat. Hloubkový rozhovor umožňuje zachytit výpovědi 

participantů v jejich přirozené podobě a zároveň lze pomocí otevřených otázek lépe porozumět 

pohledu a pocitům jiných lidí (Švaříček, Šeďová, 2007). 
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6. Výzkumný soubor a terén 

Důležitou součástí promýšlení výzkumného projektu je volba terénu, jelikož kvalitativní 

výzkum je naturalistický a odehrává se do značné míry v prostředí, v němž se zkoumané jevy reálně 

vyskytují. Role výzkumníka závisí na vztahu ke zkoumanému terénu. Šeďová (Švaříček, Šeďová, 

2007) rozlišuje čtyři typy rolí výzkumníka. Zaprvé roli cizince, který jednorázově přichází a 

odchází. Za druhé roli návštěvníka, kterého respondenti znají jménem a opakovaně přichází za 

účelem výzkumu. Za třetí roli zasvěceného, kdy se jedinec stýká se svými respondenty i mimo 

výzkum, což je i můj případ. A za čtvrté roli domorodce zkoumajícího skupinu, které je sám 

členem. 

Výzkumný soubor mého výzkumu tvořilo celkem 10 vyučujících z jednoho pražského 

gymnázia, se kterým jsem měla osobní zkušenost. Kvalita získaných dat je silně ovlivněna mírou 

důvěry a otevřenosti zkoumaných aktérů vůči výzkumníkovi (Švaříček, Šeďová, 2007). Proto jsem 

si zvolila právě toto gymnázium, jelikož bylo snazší oslovit dané vyučující a požádat je o rozhovor 

a zároveň v nich vzbudit důvěru, aby byli při odpovídání co nejvíce upřímní a cítili se příjemně. 

Samozřejmě si uvědomuji i nevýhody toho, že se s dotazovanými učiteli a učitelkami znám 

osobně. Je možné, že se v tomto případě budou naopak ostýchat mi některé věci sdělit, ať už ze 

svého soukromí nebo ohledně fungování školy. Miovský píše, že pro úspěšné provedení výzkumu je 

důležité dobře znát terén. Terénem myslí prostředí, v něm se pohybuje naše cílová skupina, proto 

jsem si vybrala právě tuto školu (Miovský, 2006). 

Pro kvalitativní výzkum je charakteristická tzv. graduální konstrukce vzorku, kdy vzorek 

nevytváříme v jednom momentě, ale naopak je během analýzy stále rozšiřován a upravován 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Data bývají sbírána do té doby, dokud nedojde k nasycení tématu, tj. 

dokud rozhovory přinášejí nové informace. Podmínky studentského výzkumu však neumožňují 

zcela dodržet tuto charakteristiku. Do výzkumu jsem nakonec zahrnula 10 vyučujících, jelikož poté 

došlo alespoň k částečnému nasycení tématu a odpovědi se poté opakovaly.  

Vyučující jsem vybírala takovým způsobem, aby polovina mužů a polovina žen byla 

zaměřená na přírodní vědy, a druhá polovina mužů a žen na vědy humanitní. Údaje o jednotlivých 

participantech jsem pro přehlednost zaznamenala do tabulky, která je na začátku kapitoly týkající se 

analýzy rozhovorů. Jména vyučujících jsem však pro zachování anonymity změnila. 

7. Analytické postupy a zpracování dat 

Abych mohla se získanými daty pracovat, nejprve jsem si každý rozhovor převedla do 

písemné podoby tzv. doslovnou transkripcí, jelikož při následné analýze je možné v textu 
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zvýrazňovat, kódovat, komentovat poznámkami, hledat, zda si někteří respondenti např. neprotiřečí, 

nebo kde se jednotlivé úryvky doplňují (Švaříček, Šeďová, 2007). Doslovný přepis mi umožnil 

vytvářet sítě vztahů a vyznačovat si, které části spolu souvisí.  Díky zvukovému záznamu jsem si 

nemusela dělat během rozhovorů poznámky a mohla jsem se plně věnovat participantům a 

participantkám a komunikaci s nimi. Jak se zmiňuje Miovský, zvukový záznam navíc také 

zachycuje veškeré kvality mluveného slova, tedy sílu hlasu či délku pomlk a zároveň je autentický 

(Miovský, 2006). Všechny přepsané rozhovory jsou uvedeny v příloze na konci této práce. 

 Nejprve jsem materiál podrobila systematické analýze, kdy jsem si rozhovory několikrát 

přečetla, podtrhávala jsem si zajímavé odpovědi a pomocí otevřeného kódování jsem si 

k jednotlivým částem vypisovala, čeho se výpovědi týkají. Je dobré si text rozdělit na jednotky a 

každé takto vzniklé jednotce přidělit nějaký kód (Švaříček, Šeďová, 2007). Po opětovném přečtení 

všech rozhovorů a přiřazení kódů jsem si jednotlivé části rozdělila podle témat do několika 

dokumentů, abych s nimi mohla následně lépe pracovat. Pak jsem tedy měla několik dokumentů, 

kde jsem měla odpovědi učitelů a učitelek, které spolu nějak souvisely. V jednotlivých 

dokumentech jsem si vyznačila, které odpovědi jsou si podobné a které se liší. Otevřené kódování 

nám umožňuje detailní a hloubkovou práci s textem a zároveň nám rozkrývá významy, kterých jsme 

si zpočátku nevšimli (Švaříček, Šeďová, 2007). Rozhovory jsem si neustále pročítala, snažila jsem 

se je propojovat a hledat v nich odlišnosti a podobnosti. Následně jsem přešla k celkové analýze, 

kdy jsem začala dávat jednotlivé výpovědi dohromady, a výsledkem byla samotná analýza. Při 

interpretaci jsem se snažila udržovat spojení mezi tvrzením a zdrojem, což znamená, že jakákoli 

tvrzení jsem se snažila vztahovat k dané osobě, k jejím zkušenostem a perspektivě, a nebrat toto 

tvrzení jako pravdivý popis vnějších událostí (Švaříček, Šeďová, 2007). 

8. Hodnocení kvality výzkumu 

V kvalitativním výzkumu získáváme velké množství informací, ale pouze od malého počtu 

lidí, a proto není generalizace na celou populaci většinou možná. Vzhledem ke slabé standardizaci 

je pro tento typ výzkumu charakteristická nízká reliabilita, ale zároveň vysoká validita (Disman, 

2002). 

Hendl se zmiňuje o třech nebezpečích (kategorizovali je Lincoln a Guba), které mohou 

ovlivnit validitu výzkumu. Uvádí reaktivitu, zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze strany 

účastníka (Hendl, 2005). Reaktivita znamená, že výzkumník může ovlivnit průběh sbírání dat. 

Zkreslení ze strany výzkumníka se týká toho, co výzkumník přináší do výzkumu v podobě svých 

subjektivních předsudků či teorií. Snažila jsem se však během rozhovoru nedávat najevo svůj názor 

a neovlivňovat odpovědi dotazovaných učitelů a učitelek. Zkreslení ze strany účastníka se zabránit 
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příliš nedá. Pokud chce dotazovaný něco zamlčet nebo některé informace zkreslovat, nemohu s tím 

nic dělat. Snažila jsem se však, aby byla atmosféra během rozhovorů uvolněná a aby se dotazovaní 

cítili příjemně. Proto jsem také vždy nechala volbu místa na nich.  

Uvědomuji si, že jsem se zaměřila pouze na velice omezený vzorek, vzhledem k tomu, že 

jsem se dotazovala pedagogů a pedagožek pouze na jedné škole. Odlišným problémům mohou čelit 

vyučující z jiných škol, s jiným zaměřením nebo z jiného města. Dále si uvědomuji, že se vnímání 

stresu a jeho zvládání liší také podle věku a délky praxe. Jiný pohled na danou problematiku mají 

čerství absolventi vysoké školy a jiný mají starší vyučující působící ve školství již řadu let. 

Jak již bylo řečeno, v kvalitativním výzkumu je generalizace na celou populaci prakticky 

nemožná. Obecně lze říci, že díky slabé standardizaci má výzkum kvalitativního charakteru nízkou 

reliabilitu, avšak zároveň má potenciálně vysokou validitu, což je dáno tím, že standardizace je 

slabá a forma otázek a odpovědí nepožaduje příliš velké omezení, jaká jsou v kvantitativním 

výzkum (Disman, 2002). To mi umožnilo se během rozhovorů doptávat na nějaké informace a 

pokládat podrobnější otázky. Hlavními kritérii pro zhodnocení kvality u kvalitativního výzkumu 

jsou podle Lincolna a Guby důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost (Lincoln, 

Guba, 1995 in Hendl, 2005). Důvěryhodnosti jsem se snažila dosáhnout především pravidelnou 

konzultací s vedoucí mé práce a také dostatečným množstvím času věnovaným studiu. Domnívám 

se, že toto kritérium bylo splněno, jelikož jsem výzkum prováděla na škole, ke které mám blízký 

vztah a většinu dotazovaných znám. Aby mohla být dosažena přenositelnost, poskytla jsem ve své 

práci adekvátní data, na jejichž základě je možné pokusit se tato data zobecnit na nějaký nový 

případ. O hodnověrnosti a potvrditelnosti může rozhodnout vedoucí bakalářské práce, případně 

oponent provedením revize výzkumu.  

Při aplikaci kvalitativního přístupu se dle Miovského (2006) výzkumník přímo či nepřímo 

spolupodílí na procesech, které zkoumá a určitým způsobem je ovlivňuje a sám je jimi také 

ovlivňován. Role a pozice výzkumníka je klíčová a ovlivňuje od začátku do konce celý výzkumný 

proces (Miovský, 2006). Je téměř až nemožné zůstat při rozhovoru neutrální, jelikož si výzkumník 

vybírá témata, otázky i účastníky podle svého zájmu, cílů výzkumu i možností. Výzkumník je při 

realizaci výzkumu aktivní, vede rozhovor, klade otázky a rozhovor následně ukončuje (Miovský, 

2006). Jsem si takového vzájemného působení mezi výzkumníkem a dotazovanými vědoma, a proto 

jsem se snažila být jak při rozhovorech, tak při analýze nestranná. Při výzkumu záleží na 

konkrétním člověku, který rozhovor vede a zároveň ovlivňuje odpovědi dotazovaných. Kvalitativní 

výzkum je subjektivní a odvíjí se od účastníků. Rozhovory nebyly pokaždé zcela totožné a 

uvědomuji si, že jsem otázky nekladla vždy úplně stejně a zejména na začátku jsem je občas 

formulovala složitěji, nebo jsem položila dvě otázky najednou a příliš se nedoptávala. Ale s dalšími 

rozhovory jsem získávala větší jistotu a snažila jsem se poučit z předchozích chyb. Během 
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rozhovorů jsem se snažila klást otázky tak, abych nepodsouvala dotazovaným odpovědi, které chci 

slyšet. U některých rozhovorů jsem si všimla, že si dotazovaní v jistých věcech protiřečí, z čehož 

lze vyvodit, že se snažili odpovídat někdy tak, aby jejich odpovědi byly v souladu s tím, co považují 

za vhodné. Během rozhovorů jsem si poznamenávala gestikulaci nebo smích, abych při přepisu a 

následné analýze nezkreslila význam odpovědí.  

9. Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Jelikož mě téměř všichni vyučující znali, nebylo potřeba, abych se jim zdlouhavě 

představovala. Těm, kteří mě osobně neznali, jsem o sobě krátce řekla pár vět. Před začátkem 

každého rozhovoru jsem jim poskytla pravdivé základní informace o daném výzkumu a nechala 

jsem jim prostor pro případné dotazy. Jsem si vědoma toho, že sběr dat pomocí rozhovorů není 

anonymní (Průcha, Švaříček, 2009), jelikož já jakožto výzkumník znám jméno dotazovaného a vím, 

jak vypadá. Na začátku rozhovoru jsem vyučující vždy ubezpečila, že bude zachována důvěrnost a 

že nebudu zveřejňovat žádné informace, které by umožnily je později identifikovat. Jak v tabulce na 

začátku analýzy, tak v samotné analýze jsem proto používala místo jmen pseudonymy.  

Zároveň jsem jim sdělila, že získaná data budou použita pouze pro vědecké účely a že 

nahrávky budou uloženy v mém počítači, odděleně od pseudonymů, aby nemohlo dojít k jejich 

zneužití. Poté jsem jim řekla, že jejich účast je dobrovolná a že mohou kdykoli rozhovor ukončit, a 

to bez udání důvodu. Zároveň jsem jim řekla, že pokud jim některé otázky budou nepříjemné, 

nemusejí na ně odpovídat, a že když jim nebude něco jasné, že se mohou kdykoli zeptat. 

Abych se mohla soustředit na celkový průběh rozhovoru, chtěla jsem rozhovory nahrávat. 

Výzkumník by měl získat svobodný a poučený souhlas každého účastníka výzkumu a měl by ho 

také zdokumentovat (Průcha, Švaříček, 2009), proto jsem se vždy na začátku dotazovaných učitelů 

a učitelek zeptala, zda s nahráváním souhlasí. Nikdo z dotazovaných s tím neměl problém a všichni 

souhlasili. Poté jsem zapnula diktafon a zeptala jsem se znovu, abych měla souhlas s nahráváním 

zaznamenaný. Bála jsem se, zda je nebude diktafon při odpovídání příliš svazovat, ale vždy 

z dotazovaných opadla nervozita a ostych hned na začátku a oni se dokázali rozpovídat. Během 

všech rozhovorů jsem se maximálně snažila o to, aby se dotazovaní cítili příjemně, a proto jsem 

vždy volbu místa nechala na nich. Všechny rozhovory probíhaly v jejich kabinetech, pouze jeden 

jsem dělala u paní učitelky doma.  

Na konci rozhovoru jsem vyučujícím poděkovala za rozhovor a za jejich čas a řekla jsem 

jim, že kdyby měli nějaké otázky, nebo kdyby je k tématu ještě něco napadlo, ať mi dají vědět. Také 

jsem jim nabídla, že pokud budou mít o výzkum později zájem, že jim práci ráda pošlu. Po skončení 

rozhovoru jsem si poznamenala, kdy a kde byl pořízen a také, jaký byl průběh rozhovoru, abych si 
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ho zpětně lépe vybavila. 

10. Limity výzkumu 

Ráda bych poukázala na limity, které tento výzkum má a které je důležité brát v potaz. Jsem 

si vědoma toho, že výzkumný vzorek byl relativně malý a omezen pouze na jednu školu. 

Uvědomuji si, že bych pravděpodobně získala jiná data, kdybych rozhovory dělala například 

s vyučujícími z jiných typů škol (např. mateřská škola, základní škola, různé odborné střední školy, 

vysoká škola). 

Odpovědi by se lišily také podle oblastí, kde se škola nachází a podle velikosti města. 

Některé příčiny stresu by se třeba opakovaly, ale je možné, že by učitelé a učitelky zmínili i nějaké 

další stresory. Bylo by jistě zajímavé takovéto různorodé rozhovory porovnávat. To však bohužel 

není v rámci bakalářské práce příliš proveditelné. 
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11.  Analýza rozhovorů 

 

Jméno 

(přezdívka) 

Věk Předměty, které na 

škole učí 

Délka působení ve školství 

a na této škole 

Studium Funkce ve škole 

Jana 55 Německý jazyk 13 let, učila pouze na této 

škole 

FF – germanistika, 

bohemistika 

třídnictví 

Denisa 63 Český jazyk, filosofie 20 let, učila pouze na této 

škole 

FF – český jazyk, 

filosofie 

třídnictví 

Adéla 53 Dějepis 30 let celkem, 24 let na této 

škole 

FF – historie Třídnictví, 

předsedkyně 

předmět. komise, 

koordinátor pro 

organizaci Člověk 

v tísni, galerie 

gymnázia, SOČ 

Michal 49 Matematika 25 let, 23 let na této škole Matematika a branná 

výchova 

Zástupce 

ředitelky 

Tadeáš 40 Biologie, zeměpis 6 let na této škole PřF – biologie, 

geografie 

třídnictví 

Věra 39 Biologie, zeměpis 8 let, 3 roky na této škole PřF – biologie, 

geografie 

třídnictví 

Jan 35 Český jazyk, latina 10 let, 8 let na této škole FF – český jazyk, 

latina 

Třídnictví, 

předseda 

předmětové 

komise ČJ 

Lenka 58 Matematika 30 let, 27 let na této škole MATFYZ – 

matematika, fyzika, 

později ještě 

programování a IT 

Zástupkyně 

ředitelky 

Marek 49 Dějepis, základy 

společenských věd 

23 let, 16 let na této škole PedF – dějepis, 

pedagogická 

psychologie 

třídnictví 

Jaroslav 64 Německý jazyk, 

zeměpis 

10 let na této škole, před 

tím jiné školy 

Matematika a 

zeměpis, poté ještě 

německý jazyk 

Spravuje pouze 

malou knihovnu 

 

11.1 Zdroje stresu 

V první části se budu podrobněji zabývat tím, co všechno může učitelům a učitelkám na 

dané střední škole způsobovat stres. Odpovědi jsem se pokusila rozdělit pro přehlednost do několika 

kategorií. Jako zdroj stresu zmiňovali vyučující především začátek pedagogické dráhy, začátek a 

konec školního roku, porady, hektičnost, administrativu, sociální únavu způsobenou neustálou 

interakcí se studenty, a také komunikaci s kolegy, se studenty a vztahy s jejich rodiči. Některé 

zdroje stresu vycházejí zevnitř školy, jiné z venku a některé zevnitř samotného učitele nebo 

učitelky. Stresory jsem hierarchizovala podle významnosti. Nejprve se podíváme na první zdroj 

stresu, kterým je začátek pedagogické dráhy. 
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11.1.1 Začátek pedagogické dráhy 

Velice často zmiňovali učitelé a učitelky jako stresující právě začátek pedagogické dráhy. 

Člověk jde učit většinou hned po škole a nemá příliš mnoho příležitostí k tomu, aby získal nějaké 

zkušenosti. Začátek bývá náročný i proto, že si začínající učitel nebo učitelka musí vytvořit své 

metody, jak bude učit a musí si podle dané osnovy připravit, co studentům bude říkat.  

O tomto zdroji stresu se zmiňuje Jan, pro něhož byl začátek učitelství těžký, jelikož neznal 

jednotlivé situace a nevěděl, jak se s nimi vypořádat. Postupem času si ale prý vytvořil rejstřík 

situací, které se pak opakují: „Když člověk začínal třeba s tím třídnictvím, tak úplně nevěděl co a 

jak, tak to bylo trošku náročnější, protože to mohlo dopadnout všelijak. Ale teď už jsem trochu 

otrlejší, protože vím, že buď nastane tahle varianta, nebo tahle, a že není důvod se tím znepokojovat 

víc, než je zdrávo.“ Podobný názor má i Tadeáš, pro něhož byl nejvíce zatěžující také začátek 

pedagogické dráhy proto, že zpočátku hledal svůj systém, jak bude učit: „To bylo stresující, protože 

to bylo přesně o tom, že jste v té škole šest, sedm hodin a přijdete domů a vlastně, pokud chcete 

udělat plnohodnotné přípravy, tak stejnou dobu trávíte nad těmi přípravami.“ Když však už člověk 

nějakou dobu učí, tak ho to naopak svádí zůstat v zajetých kolejích. A Tadeáš dodává: „ Proto je 

potřeba inovovat. Už těm přípravám třeba nemusíte dávat tolik času jako dřív. Ale aby vás to 

samotné bavilo, tak je potřeba to něčím zpestřovat, a tím pádem tomu ten čas musíte dát.“ Z této 

odpovědi se lze domnívat, že stres v určité míře je nutnou součástí kvalitního výkonu učitelství.  

Zajímavý systém je v Německu, kdy mají budoucí učitelé a učitelky po absolvování studia 

ještě dva roky na vzdělávání, než jdou sami učit. „Čerstvý pedagog nastupuje do jakéhosi 

referendariátu (…), je pod stálým drobnohledem zkušeného pedagoga a teprve po dvou letech 

referendariátu může samostatně učit, pokud splní veškeré podmínky, které ten referendariát 

stanoví.“ (Jana). Podle Jany by byl podobný systém přínosný i u nás, jelikož by tak mohli začínající 

učitelé a učitelky využít získané vědomosti ihned v praxi a zároveň by měli možnosti se kdykoli 

obrátit na zkušeného pedagoga, který by jim poradil nebo pomohl. 

 

11.1.2 Stresující období během roku 

 Jako další častou příčinu stresu zmiňovali učitelé a učitelky kumulaci povinností. K tomu 

dochází během roku v některých obdobích více než v jiných. Dotazovaní nejčastěji zmiňovali, že je 

pro ně nejvíce stresující konec klasifikace, kdy musí opravit spoustu čtvrtletních prací. To 

zdůrazňoval Michal, který ve škole působí zároveň jako zástupce ředitele: „Stres je, když se 

nakumuluje nebo vyvrbí najednou hodně věcí, které se musí řešit, tak to pak samozřejmě mám stres, 

že jsem třeba nestihl opravit čtvrtletky a připravit další.“ Tento zdroj stresu zmiňovali čtyři z deseti 

dotázaných. Vždy ale dodali, že je to spíše nárazové a že jsou pak dny, kdy je toho zase méně. 
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Dalším velice stresujícím obdobím je podle dotazovaných období března a dubna, kdy jsou 

přijímací zkoušky na střední školy a maturity. Zástupkyně Lenka říká: „V tomto období musím 

tisknout všechny materiály, dělat nástěnku se jmennými seznamy, přihlášky, posílat dopisy, tisknout 

obálky. Takže je to taková administrativní smršť, jak my říkáme.“ Ještě náročnější je pro ni prý 

konec ledna a června, kdy musí celé škole tisknout vysvědčení. Říká, že s tím však vždy počítá, 

takže se to podle ní dá zvládnout. Také pro Jana je březen stresující, jelikož se odevzdávají 

ročníkové práce, středoškolské odborné práce a maturitní seznamy, a studenti je chodí často 

konzultovat: „Takže, když se vám to kumuluje a vy nemáte úplně ten prostor ty věci nějak odbavit 

postupně, tak to může být určitým způsobem stresující.“ Kvůli těmto povinnostem nemá Jan tolik 

času na rodinu, což ho následně také stresuje. O maturitách se zmiňuje i Tadeáš, jelikož když člověk 

učí nějakou látku, tak ji má rozvrženou do čtyř let, ale během maturitního týdne musí mít jakožto 

zkoušející vše v pohotovosti v hlavě: „Musím být pohotový v tom, jestli v té čtvrthodině, co vám ten 

student nebo ta studentka říká, jestli to je úplně dobře nebo není. Sice nejdeme do větších detailů, 

ale jde o tu podstatu, ale řekl bych, že tohle je velice stresující záležitost.“  

Podle Marka je nejvíce stresující období po letních prázdninách: „To se vracím do školy a 

nejsem si jistý dvěma věcmi. Jestli ještě dokážu učit, jestli jsem z toho už nadobro nevypadl, a jestli 

mám ještě těm studentům co dát.“ Takovéto zapochybování může být dáno dobou praxe, jelikož 

Marek ve školství působí 23 let. O září jako o náročném měsíci se zmiňoval také Tadeáš. Během 

roku může některé hodiny nahradit zkoušením nebo písemkou a hlasivky si mohou chvíli 

odpočinout, ale po prázdninách to tolik nejde, protože „nejdřív musíte něco probrat (…) takže velmi 

často a dlouho mluvíte. A navíc po těch dvou měsících na to nejste zvyklí, takže tam většinou po té 

třetí hodině už cítím, že odpadávám“ (Tadeáš). Zároveň ale dodává, že v říjnu už je to lepší a člověk 

si zvykne. O obtížnosti začátku školního roku se zmiňuje také Denisa, pro niž je i po dvaceti letech 

praxe stresující, když se ocitne tváří tvář novému kolektivu. Především se to týká prvních ročníku, 

kdy „nějakou dobu trvá, než člověk pochopí, jak to funguje. Ten začátek je stresující, protože ten 

stres je v situaci, který ne úplně dobře rozumíme. Jakmile jí porozumíme, tak taky víte, co s tím máte 

dělat.“ A dodává, že časem člověk zjistí, jak lidé fungují, a tak si proti tomu vytvoří určitou 

imunitu: „Když už pochopíte, kdo zase usne, kdo bude prudit, kdo bude chodit na záchod, kdo se 

bude bavit (…) a proniknete do toho, tak už to stresující není.“ Z této odpovědi lze soudit, že stres 

plyne z neznalosti a obranou proti němu je tedy rutina. Avšak jiní dotázaní naopak zmínili, že právě 

rutina je zdrojem stresu. 

 

11.1.3 Porady 

Respondenti a respondentky často zmiňovali, že jsou pro ně stresující porady, kdy se 
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například podle učitelky Jany snaha něco řešit míjí účinkem, protože v padesáti lidech se toho nedá 

příliš mnoho vyřešit: „Je to jednosměrná činnost, kdy my jenom posloucháme to, co nám vedení 

sděluje a máme minimální možnost to nějak ovlivnit.“ Jaroslav má na porady podobný názor a říká: 

„Někdy tam jsou vystoupení kolegů, možná i víc kolegů než těch vedoucích pracovníků, která jsou 

třeba zdržující, odbíhající od tématu. Jsou to často pouze jejich vlastní exhibice, nebo nějaké 

prosazování věcí, které měli řešit někde v menším kruhu.“ Jak vidíme, obě ukázky hovoří o 

komunikaci s kolegy, která je pro porady stěžejní. Často při nich tedy dochází k nedorozumění a 

k nepochopení. Na druhou stranu, když jsem se zeptala Denisy, zda jí porady způsobují stres, 

odpověděla: „Nuda, nekonečná nuda.“ A s úsměvem dodala: „Zvlášť, když kolegyně zapomenou 

přinést bonbony a tyčinky.“ 

 

11.1.4 Administrativa 

Téměř všichni dotazovaní se shodli, že množství administrativy rok od roku narůstá a že 

kvůli tomu mají méně času na přípravu do školy a také sami na sebe. „Já bych třeba raději, než 

vyplňování nějakých věcí a administrativy, tak bych třeba raději četla nějakou odbornou literaturu, 

abych se zase mohla posunout dál. A na to mi nezbývá tolik času, kolik bych chtěla“ (Adéla). Když 

jde do školy inspekce, tak první, co ji zajímá, je, zda má škola v pořádku všechny požadované 

dokumenty. Problém vidí Jan v byrokratizaci učitelské profese: „Byrokratizace, která přichází z 

vyšších míst, nás nutí vyplňovat nějaké formuláře nebo nám dá příkazem, jak to máme pojmout.“ A 

zároveň musí být na všechno různé formuláře a předpisy. „To, co se kdysi řešilo selským rozumem, 

tak teď na to hned musí být lejstra. To si myslím, že je obecný problém“ (Věra). Nárůst 

administrativy nemusí nutně vždy způsobovat stres, ale většině vyučujících připadá tento nárůst 

zbytečný.  

 

11.1.5 Nedostatek času 

Co se týče fungování školy, tak spoustu učitelů a učitelek velice stresuje pětiminutová 

přestávka, jelikož se člověk nestihne ani napít a musí si jen jít rychle pro věci do kabinetu a 

pospíchat na další hodinu. Podobně to vnímá Věra, pro niž je stresující, když učí čtyři hodiny v kuse 

a nemá mezi tím žádnou volnou hodinu, aby si odpočinula nebo si v klidu připravila věci na další 

hodinu. Vše si musí připravit dopředu a naplánovat si to, aby měla potřebné materiály nachystané. A 

dodává, že ji stresuje i to, když se dostane na oběd až kolem půl třetí. O ne vždy zcela vyhovujícím 

časovém rozvržení se zmiňuje Marek, který vidí problém v „absolutní nevstřícnosti vůči biorytmům 

člověka“. Podobného názoru je Jaroslav, pro něhož je stresující, že vyučování začíná už v 7:45, 

jelikož jeho nejvyšší výkon je prý mezi 10 hod a 13 hod. Na druhou stranu má tento brzký začátek 
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výhodu, že vyučování končí dříve.  

Učitelka Jana říká, že pracovní doba ve školství je velmi přísně rozčleněna na hodiny a 

přestávky a je striktně vymezena dobou, kdy jsou studenti ve škole a pak má pouze přestávky, aby 

mohla řešit mimoškolní aktivity: „O těch přestávkách ale většinou nestíhám tyhle věci vyřešit a 

mám stres z toho, že nestihnu začátek vyučování.“ U obou příkladů vidíme, že i zde je opět ve hře 

kumulace mnoha aktivit a zároveň nedostatek času, kdy vyučující musí plánovat jak své přípravy do 

školy, tak i povinnosti ve škole. Pokud se však takových povinností nahrne více, může to být 

stresující. S narůstající délkou praxe však není tento typ stresoru tak častý, jelikož se člověk naučí 

jak si rozvrhnout čas, a navíc, „když si to člověk proučí, tak už dělá jen drobné úpravy a je to 

lepší“ (Lenka). 

 

11.1.6 Sociální přesycenost 

Dalším často zmiňovaným zdrojem stresu byla sociální přesycenost, která je pro tuto profesi 

typická, jelikož je člověk dennodenně obklopen lidmi a musí s nimi komunikovat. Zmiňuje se o ní 

Marek: „Je to sociální přesycenost a vyklepanost z nutnosti rychle reagovat.“ To jsou podle něj 

velké stresory pro spoustu lidí, kteří pracují ve školství.  

K sociální přesycenosti Tadeáš říká: „Učitelské řemeslo je stresové v tom, že každý den, bez 

ohledu na to, jak jste se vyspali, jakou máte náladu, jakou máte doma rodinnou momentální situaci, 

tak prostě musíte před tu třídu předstoupit a pokud máte působit profesionálně, tak by na vás 

nemělo být poznat, že třeba nejste ve své kůži. To studenti velice dobře vycítí, někdy toho využijí, 

někdy toho možná zneužijí.“  

 

11.1.7 Rutina 

Na druhou stranu ale učitelé i učitelky zmiňují, že je práce se studenty dokáže uklidnit. 

Zástupkyně Lenka říká: „Když tady mám někdy tu administrativu a je toho opravdu hodně, tak jsem 

ráda, když jdu do hodiny učit. Mně se líbí, když je tam ta změna, to pak pomáhá od stresu. 

Jednotvárnost, to je taky stres.“ Podobného názoru je i Adéla, které přináší učitelská profese 

dynamiku do života: „Pro mě je na učitelství důležité, že to není rutina. Že to nikdy není tak, že se 

stále něco opakuje.“. Lze tedy říci, že nejen příliš mnoho, ale i příliš málo nových podnětů je 

zdrojem stresu.  

 

11.1.8 Komunikace a vztahy s kolegy 

 Stejně jako Věru stresují i některé další vyučující určití kolegové. Věra říká, že hned jak 

přišla do školství, tak ji zarazilo, že když se baví s nějakým kolegou nebo s nějakou kolegyní 
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zvlášť, tak je to „normální člověk s normálními názory“, ale na poradách se „třeba utvoří dva 

tábory, které se nemají mezi sebou rádi a vedou se tam takové knoflíkové války, úplně zbytečné“. A 

dodává, že když měla částečný úvazek, tak jí vyhovovalo, že ve škole pouze odučila své hodiny a 

jinak se jí škola příliš netýkala. Teď má však plný úvazek, a tak musí s kolegy komunikovat více: 

„Ne vždycky chápu jejich názory. Nebo chápu, ale neztotožňuji se s nimi úplně. Zatím jsem ale 

nebyla v situaci, kdy bych to musela úplně vyhrotit. Nejsem určitě konfliktní typ.“  

 Komunikaci s kolegy většina dotazovaných nepovažuje za výrazně stresující, pouze dva 

dotazovaní, kteří na škole působí jako zástupci ředitele, zmiňovali, že vzhledem k jejich pozici je 

komunikace s kolegy jiná. Michal říká: „Když budu jejich kolega – učitel, tak když s nimi nebudu 

chtít jednat, tak jednat nebudu a je to vyřízený. Když s nimi jednat musím a z jejich strany mi někdy 

to jejich chování nepřipadá vhodný, tak se musím držet.“ A dodává, že s ženami je komunikace 

složitější, zatímco s muži se jedná podle něj lépe: „Chlapovi to můžu říct jasně a natvrdo a je to 

vyřízená věc, což s ženskými nejde.“ O tomto rozdílu se zmiňoval ještě Jan, podle něhož je rozdíl, 

zda spolu řeší nějaký problém muž s mužem či muž se ženou. Avšak konkrétněji se o tomto rozdílu 

nezmiňoval. Lenka, která na škole působí také jako zástupkyně ředitele, přiznává, že od té doby, co 

získala tuto funkci, má pocit, že se kolegům trošku odcizila, jelikož s nimi nemůže trávit přestávky, 

ale na druhou stranu si je blíže s těmi, kteří jsou rovněž ve vedení školy. 

 Vztahy s kolegy mohou být pro někoho zdrojem dalšího stresu, jinému naopak stres zmírní. 

Podle odpovědí dotazovaných lze tyto vztahy rozdělit na vztahy čistě profesní, neutrální, ale slušné, 

na vztahy dobré a na vztahy kamarádské. Nikdo z dotázaných nezmínil, že by měl s kolegy 

vyloženě špatné vztahy. Je možné, že se o nich pouze nechtěli zmiňovat. Více jak polovina učitelů a 

učitelek odpověděla, že s většinou kolegů mají vztahy dobré, což znamená, že s nikým nemají 

vyloženě žádný konflikt, ale zároveň mezi nimi nemají takové, s kterými by se častěji vídali i mimo 

školu a probírali s nimi své soukromí. 

 Někteří dotázaní zmínili, že ve škole mají pár kolegů, s nimiž mají blízký vztah. „Jsou 

kolegové, se kterými více spolupracuji, máme podobné vidění světa, podobnou filosofii“ (Adéla). 

Jsou si blízko také proto, že učí stejný předmět a mohou konzultovat nějaké věci týkající se daného 

předmětu, a tím si udržovat rozhled, nebo proto, že spolu sdílejí kabinet. Roli hraje také někdy věk 

„určitě si popovídáte s kolegou, který je vám věkově bližší“ (Tadeáš) a podobné zájmy. Mimo školu 

se většinou nevídají a blízké přátele si raději hledají jinde. Pokud se vídají mimo školu, jedná se 

především o různé tematické cesty nebo to vyplývá z pracovní pozice: „s většinou se vídám jenom v 

práci a případně na nějaké společné akci (…) občas jdu někam s paní ředitelkou, někdy je to v 

rámci nějaké společenské události, takže je to spíš pracovní, ale jinak se skoro s nikým mimo práci 

nevídám“ (Michal). Avšak na druhou stranu právě Michal má mezi kolegy jednoho opravdového 

kamaráda, kterého zná 25 let a sdílí spolu už dlouhou dobu kabinet, takže mezi nimi je vztah 
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opravdu kamarádský a vídají se spolu často i mimo školu. Takovýto blízký a dlouhý vztah však 

nikdo jiný z dotázaných nemá, nebo ho alespoň nezmínili. 

Věra například striktně odděluje práci od soukromí: „Je důležité rozeznávat opravdu ty 

přátele a kamarády, a to pracovní prostředí (…), tady jsou to opravdu kolegové, nemám problém se 

s nimi bavit o čemkoliv, ale nemám tady vyloženě kamaráda, s kterým bych se stýkala“. To může být 

dáno i kratší dobou praxe, jelikož Věra působí na této škole na plný úvazek prvním rokem a před 

tím se snažila, aby jí práce do soukromého života příliš nezasahovala. Nikdo z dotázaných ale 

nezmínil, že by s nějakým kolegou měl vztah opravdu špatný nebo nějak vyhrocený. To se může 

zdát podivuhodné, jelikož se jedná o velkou školu, kde učí 50 až 60 učitelů a učitelek. Záleží však 

také na tom, jaká mají vyučující očekávání. Pokud nečekají skvělé vztahy, nemohou být 

nespokojeni i s horšími vztahy a tudíž třeba neměli důvod je zmiňovat.  

Sdílení kabinetu je pro klima ve škole důležitým faktorem. Svůj kabinet si pochvaluje 

Jaroslav: „mám pěkný kabinet, pěkný stůl, dostatek místa, dobré vybavení, což platí i pro třídy“. 

Zároveň ale velkou roli hrají také vztahy s kolegy, s nimiž vyučující kabinet sdílí. Někteří vyučující 

sdílejí kabinet pouze s jedním nebo se dvěma kolegy, ale někteří jich mají více, a to je pak 

obtížnější se soustředit a věnovat se přípravám. To si pak raději berou práci domů, kde na ni mají 

větší klid.  

Za zmínku stojí i názor Marka, podle něhož má být vztah s kolegy především radostný: „já 

se pokouším mít co nejlepší vztahy, protože ve škole trávíme obrovské množství času a otravovat si 

ten den je naprosto zbytečné“. A dodává, že to, jakým způsobem budou kolegové vycházet mezi 

sebou, tak takovým způsobem pak budou vycházet se studenty, na které to budou přenášet: „Ten 

základ v tom, jak s těmi kolegy vycházet nebo jak s nimi soužít, musí být 

psychohygienický“ (Marek).  

 Jak jsem již zmínila, většina dotázaných učitelů a učitelek má s kolegy dobré vztahy, avšak 

jako na každém pracovišti, i zde jsou některé vztahy spíše na rovině pracovní, neutrální, ale 

korektní. Nejčastěji se takovéto vztahy týkaly vztahů mezi vedením a sborem, o nichž se zmiňovali 

dva vyučující, kteří na škole působí ve funkci zástupce ředitele: „S většinou mám vztah profesní. No 

a s pár jedinci, jak to tak bývá, mám vztah, že se s nimi bavím, jen když je potřeba“ (Michal). A 

dodává, že takovýchto vztahů je ale málo. Ve stejné funkci je i Lenka, která se snaží mít i 

s podřízenými dobré vztahy a snaží se je motivovat: „Třeba když jdu na hospitaci a někomu se ta 

hodina nepovede, tak to se může stát každému, to není žádná tragédie. To se stalo i mně mnohokrát. 

Takže spíš ho povzbudit, aby ho to bavilo, aby tu práci měl rád, aby byl rád ve škole“. 
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11.1.9 Jaké problémy spolu učitelé a učitelky řeší 

Kromě toho, jaké mají učitelé a učitelky vztahy s kolegy, jsem se jich také ptala na to, jaké 

problémy spolu řeší. Nejčastěji zmiňovali problémy se studenty, poté pracovní problémy a nakonec 

problémy osobní, které však většinou řeší s nejbližšími přáteli, kteří nejsou ze školy. 

 Co se týče problémů se studenty, tak nejčastěji řeší, „když jsou to nějací 

excentrikové“ (Denisa). Nebo se vyučující mezi sebou informují, jakého studenta by měli trošku 

šetřit, protože má za sebou nějakou tragickou událost nebo má problémy v rodině. To se pak 

vyučující scházejí a snaží se vyřešit jak studentovi pomoci. Kvůli ostatním studentům musí často 

komunikovat také Věra, která vede podle svých slov lehce problematickou programátorskou třídu, 

jelikož v ní jsou téměř samí kluci. Její třída je specifická a spousta kolegů má na ni jiný názor než 

Věra, takže když se objevil nějaký problém, sešli se s ostatními a snažili se ho vyřešit. Jelikož v této 

třídě působí jako třídní, má více informací o zázemí daného studenta, a tudíž může ostatním 

kolegům vysvětlit, proč má nějaké problémy nebo proč nechodí do školy: „Oni mají takový 

specifický přístup k životu, tak já se jim snažím porozumět“ (Věra). 

 Někdy se také učitelé a učitelky musí zabývat studenty, kteří nechtějí chodit do školy. O tom 

se zmiňuje Jan, který je teď třídní ve třetím ročníku: „oni jsou teď samozřejmě dospělí a myslí si, že 

teď vědí, o čem ten život skutečně je a teď hledají ten smysl toho, zda do té školy vůbec chodit“. 

Jindy mohou být příčinou časté absence ve škole psychické problémy jedince. „Řeším tady třeba s 

jednou žákyní ze čtvrtého ročníku (…) která chodí jenom na zkoušky, a to má problém dojít i na tu 

zkoušku do té školy. Ona mi vždycky říká: jedu do školy a najednou v metru se mi něco stane, něco 

se ve mně zlomí a já nejsem do té školy vůbec schopná dojít“ (Lenka). Více studentů má více 

psychických problémů, než mělo dříve, což dokazuje i to, že mnohem častěji navštěvují školní 

psycholožku, která jim je ve škole k dispozici. Jak říká Lenka: „je tady opravdu každý týden, takže 

za ní ti žáci mohou chodit a docela i chodí s těmi svými problémy“.  

 Mezi nejčastějšími pracovními záležitostmi zmiňovali dotazovaní fungování školy, 

administrativu nebo věci týkající se třídnictví. Denisa, která na škole učí češtinu, s úsměvem říká: 

„řešíme třeba některé zapeklité otázky pravopisné či interpunkční, kdy fakt jsou jako 

nejednoznačný“. Podle Jana se většinou školní problémy týkají: „nějakých nových nařízení nebo 

věcí, které mají zlepšit chod školy, ale nám se třeba mohou jevit jako zatěžující administrativně 

nebo třeba nějak jinak“. 

 Jak jsem již zmínila výše, vyučující o svém soukromí ve škole příliš nemluví. Nejčastěji se 

učitelé a učitelky zmiňovali o tom, že někdy své problémy sdělí nějakému kolegovi, který jim je 

blízko: „asi s paní ředitelkou jsme si nejblíže, nebo s druhou zástupkyní“ (Lenka) nebo když 

společně jedou na nějakou tematickou cestu, kterou škola pořádá, „popovídáte si s kolegou, který je 

vám věkově blízko a řeší podobné rodinné situace“. Takovéto popovídání může být přínosné, jelikož 
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„zjistíte, jak je to u nich, jak je to u vás a zjistíte, že to vlastně funguje dost podobně, nebo že má 

kolikrát třeba recept na to, co se dá použít i ve vaší rodině“ uvádí se smíchem Tadeáš, který podle 

svých slov nemá problém s žádným kolegou a vychází s nimi dobře. 

 Podle Jaroslava řeší vyučující problémy s kolegy jen málokdy a naopak si je musí vyřešit 

každý sám. Ale zároveň dodává, že s kolegy, s nimiž si je blízko, si pomáhají a podporují se. S 

narůstajícím věkem se také snaží být spíše on v té pozici člověka, který předává zkušenosti ostatní. 

 

11.1.10 Komunikace a vztahy se studenty 

 Komunikaci se studenty dotazovaní jako stresující nepovažují, ale stres může způsobovat 

jejich nekázeň nebo jejich hloupost. Pro Věru je nepříjemné setkávat se se studenty, kteří nejsou 

třeba úplně bystří: „Snaží se narušit tu hodinu, dokazovat si něco. A to jsou potom nároky na toho 

učitele.“ Věra to ale bere spíše jako výzvu: „Musím studentům ukázat, kdo je tady pánem. Člověk je 

musí pořád krotit, takže to je dlouhodobý zdroj stresu, protože člověk musí být pořád ve střehu.“  

 Někdy mohou být vztahy se studenty jednou z hlavních příčin stresu u vyučujících, avšak 

mohu říci, že téměř všichni učitelé a učitelky mají podle svých slov se studenty přátelské a 

bezproblémové vztahy. Studenti své bývalé vyučující i po letech vyhledávají, žádají je o rady, 

zajímají je jejich názory na různé události nebo je zvou na nějaké akce. „Třídy, u nichž jsem byl 

třídní učitel, se ke mně hlásí, zvou mě na srazy a komunikují se mnou, tak z toho vycházím, že jsem 

tam asi svou roli splnit. I v tom vyšším věku“ (Jaroslav). Nemusí se to ale týkat pouze studentů, kteří 

už na dané škole nestudují. Jaroslav se domnívá, že je ten typ učitele, kterého mají studenti rádi, 

jelikož umí poutavě vyprávět: „Já si myslím, že jsem velmi úspěšný učitel na suplování, kdy ze sebe 

dokážu něco vyprodukovat“. Jelikož učí zeměpis a rád cestuje, má mnoho zážitků, o nichž 

studentům rád vypráví. Takovéto vyprávění je vždycky velice zajímavé a poutavé a většinou 

studentům utkví v paměti snáze, než nějaké naučené fráze. 

 Na těchto příkladech lze vidět, že vztahy mezi učiteli a učitelkami a bývalými, ale i 

současnými studenty, jsou přátelské a studenti se ke svým vyučujícím rádi vracejí, což jistě každého 

pedagoga potěší. Marek zase doufá, že si z jeho hodin alespoň něco zapamatují, ale zároveň 

nechává na nich, co to bude: „Já nejsem typ kantora, který to do nich za každou cenu musí vlámat. 

Jestliže se chtějí něco dozvědět, mají možnost“ (Marek). Téměř jako z nějaké příručky pro budoucí 

pedagogy mi připadala odpověď Lenky, která má všechny studenty ráda a snaží se v každém najít 

to, co je v něm dobré, co je pozitivní a co umí a zároveň ho v tom nějak povzbudit. „Každý jsme 

jiný, někomu jde matika, někomu jde zase jazyk (…), tak to člověk bere, každý je nějaký a já se 

snažím vydobýt z něj prostě to nejlepší“ (Lenka). 

 Jak jsem již zmínila výše, většina pedagogů má se studenty dobré vztahy, avšak s některými 
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studenty může být podle Jana ten vztah formálnější, a to může někdy způsobovat i stres: „v tom 

smyslu, že vy si nepadnete do oka, jste rozdílné povahy, ale tak to musí zůstat na té profesionální 

úrovni“. Nemusí to souviset s prospěchem studentů, ale například s přístupem k práci: „Když ten 

člověk o sobě ví, že je flákač, který se snaží ty čtyři roky nějak probruslit, já to vím taky, on to 

uhraje na ty čtyřky, tak jako zvolil tuhle strategii, je aplikovatelná, proč ne“, zároveň ale dodává, že 

jsou nějaké nepřekročitelné standardy, takže si nemůže dovolit nedělat vůbec nic. „Klasický flákač 

většinou nepřežije. To se týká spíše inteligentního flákače, který to vytáhne“ (Jan). Opačný názor na 

takovéto studenty má Lenka, kterou naopak mrzí, když studenti nic nedělají a „jenom tady 

prolelkují to své studium“ (Lenka). Proplují ve škole se čtyřkami a do života se nenaučí nic, ani nic 

praktického. Tento věk je ideální pro přijímání informací a Lenku mrzí za ně, že toho někteří 

studenti nevyužijí. Podle Lenky je to dané špatně nastaveným systémem, jelikož například vysoké 

školy už nepožadují výborné známky ze střední školy a požadují pouze, aby měl jedinec maturitu. 

Studenti tak ztrácejí motivaci trávit nad učením více času, když vědí, že jim stačí čtyřky. 

 Někteří dotazovaní se zmiňovali o zhoršování studentů jako o dalším zdroji stresu, kdy bývá 

mnohem obtížnější zaujmout jejich pozornost a motivovat je ke studiu. Podle tří vyučujících by 

alespoň částečně pomohla například jiná kritéria při výběru studentů, jelikož v posledních letech se 

na toto gymnázium dostali podle mnoha vyučujících i studenti, kteří na studium na gymnáziu 

nestačí. Studenti se naučí pouze na přijímací zkoušky, které udělají a škola je přijme, jelikož 

potřebuje mít naplněné třídy. A vyučující pak musejí pracovat i s takovýmito studenty. Jak říká 

Jaroslav: „Mnoha věcem by napomohlo jistě to, kdyby ten výběr studentů byl takový, jaký jsem já 

byl roky zvyklý,“ což vysvětluje takto: „to znamená, že alespoň trochu se jim chce studovat a mají 

pro to předpoklady a podporují je v tom jejich rodiče“ (Jaroslav). Zároveň však dotázaní dodávají, 

že se tento trend pravděpodobně nyní pozastavil a ve škole je teď opět více studentů, kteří o 

studium zájem mají. Je otázka, zda je to náhoda, anebo je to opravdu na dobré cestě. Ať tak nebo 

tak, Jaroslav dodává: „myslím si, že celkově je to trend školství jako takového a který si myslím, že 

není v pořádku a nepovede dlouhodobě k nějakým úspěchům“ (Jaroslav). 

 

11.1.11 Mimoškolní akce 

Nejvíce stresující považuje učitelka Věra zodpovědnost za studenty mimo školu: „Loni jsem 

musela jet s programátory na týdenní kurz, s třiceti 18ti letými kluky, kteří samozřejmě, že pijí 

alkohol, samozřejmě, že kouří. A to si teda uvědomuju, že ta jedna noha v tom kriminále je.“ Oproti 

tomu Marek má na školní výlety jiný názor. „Nejvíc mě pracovního napětí zbaví to, když mi paní 

ředitelka dovolí jet na nějaký kurz.“ Podobný názor má Michal, který s ním ale většina kantorů 

nesdílí: „Někdy narážím na to, že bych chtěl udělat třeba nadstavbový carvingový kurz nebo něco, 
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co není úplně v osnovách (…), ale dvě třetiny sboru by řekly, co to je za tematickou cestu, když se 

tam jede lyžovat.“ Výlety a různá projektová vyučování jsou pro studenty podle dotazovaných 

přínosná, avšak například pro učitelku Adélu, která na škole učí dějepis, je velice stresující, když 

kvůli tomu odpadají hodiny: „Respektuji u druhých kolegů, že to tak má být, když vezmete žáky na 

nějakou exkurzi. To je správné, tak to má být, ale vždycky se s tím sveze i to, že odpadají ty hodiny. 

A jak odpadají ty hodiny, tak ten program, zvláště v dějepise, je tak nabitý, že se to nedá zvládnout a 

ta látka se musí upravovat.“ 

 

11.1.12 Kontakt a vztahy s rodiči studentů 

Kontakt s rodiči může být mnohdy složitý, jelikož ne se všemi rodiči se dá dobře 

spolupracovat a často mají tendenci hledat chybu ve škole, ve vyučujících a v čemkoliv jiném, než 

ve svých dětech. Avšak jako jeden z hlavních zdrojů pracovního stresu vtahy s rodiči nezmínil 

nikdo. I přes to jsem však tyto vztahy zkoumala blíže a zjišťovala jsem, jak pohlíží na vztahy s 

rodiči studentů, jak často jsou s nimi v kontaktu, jaké problémy s nimi řeší a zda se někdy museli 

potýkat s nějakými nepříjemnostmi ze strany rodičů. 

Nejprve jsem zkoumala, jakou roli pro ně hrají vztahy s rodiči studentů. Pro většinu 

dotázaných učitelů a učitelek jsou tyto vztahy velmi důležité, jelikož rodič a vyučující by měli mít 

společný cíl. Jak říká Jan: „máme tady nějaký společný cíl, dovést toho žáka někam, aby tu školu 

dodělal a nasměroval se někam na tu budoucnost dál“. Avšak na druhou stranu Jaroslav dodává: 

„tyto vztahy jsou zároveň jednou z nejkomplikovanějších stránek naší profese“. Důvodem může být 

například to, že rodiče příliš nepodporují autoritu učitele či učitelky, nebo se třeba o žáka vůbec 

nezajímají a nepomáhají mu, když má nějaké problémy. Vždy se najdou takoví rodiče, kteří nejsou 

příliš ochotní a nechtějí spolupracovat, ale nikdo z dotázaných vyučujících se nezmínil o tom, že by 

měl nějakou výrazně špatnou zkušenost s rodiči nebo že by byli arogantní. Pokud k nějakému 

drobnému konfliktu došlo, většinou se to týkalo z jejich pohledu nespravedlivého ohodnocení: „Tak 

jsme si to vyříkali, dal jsem jim ještě šanci, kdy mohli dokázat, že skutečně mají na víc, než 

předvedli, a vyřešilo se to“ (Tadeáš). 

 Co se týče důležitosti vztahů, zajímavá mi přišla poznámka Michala, pro něhož jsou tyto 

vztahy také stěžejní, ale je málo příležitostí, kdy se s rodiči vidět. Třídní schůzky jsou dvakrát do 

roka, a pokud vyučující není třídní a nevyskytuje se žádný problém, není s rodiči v kontaktu 

prakticky vůbec. Podle Michala jsou velice přínosné společně akce pro studenty i jejich rodiče, 

například když se přijdou podívat na školní divadlo. 

 Jiný názor má Marek, který se snaží nemít s rodiči žádné vztahy, ale má k tomu svůj důvod: 

„pokouším se, aby základem byl student. Aby vnímali svoje povinnosti a rodič do těch záležitostí 
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zasahoval co možná nejméně, aby to s těmi studenty srostlo, aby se identifikovali s tou svou rolí 

studenta“. Díky tomu se studenti naučí nést za své chování zodpovědnost a nezvyknou si, že za ně 

všechno vyřeší jejich rodiče. Zároveň ale Marek dodává, že pokud se vyskytne nějaký vážnější 

problém, tak je s rodiči v kontaktu a snaží se vše co nejlépe a nejrychleji vyřešit. Problémy, které 

společně musejí vyučující a rodiče řešit, se nejčastěji týkají prospěchu studenta, nevhodného 

chování nebo zdravotních problémů, kdy má například více zameškaných hodin. 

Když jsem se ptala, jak často jsou s rodiči v kontaktu, většinou odpověděli, že moc často ne. 

Žádný preferovaný kontakt v rámci celé školy neexistuje. Nejčastěji se s rodiči vidí pouze na 

třídních schůzkách. Pokud se však vyskytne nějaký problém, tak si vyučující s rodiči zavolají nebo 

se sejdou. Zajímavé jsou dva protikladné názory, kdy na jedné straně se Denisa snaží mít s rodiči 

minimální kontakt a s úsměvem dodává: „já se snažím rodiče eliminovat“ a na druhé straně Věra 

říká: „já mám rodiče ráda, já mám ráda třídní schůzky“ a dodává: „což jsem asi jedna z mála“. To 

může být způsobeno například věkovým rozdílem, který je mezi oběma učitelkami a také délkou 

praxe. Přeci jen Denisa učí už 20 let, a tak je její odpověď celkem pochopitelná.  

 

11.1.13 Hodnocení učitelství ve společnosti jako další možný zdroj stresu 

To, jak je učitelství hodnoceno, záleží také na společenských vrstvách, na regionu a také na 

tom, zda se jedná o velké či malé město. Někteří dotázaní upozornili na vliv těchto faktorů na 

vnímání prestiže učitelského povolání. Tadeáš se domnívá, že ve velkém městě nejsou učitelé a 

učitelky vnímáni společensky na nějaké vyšší úrovni. A Jan dodává, že například v menším městě, 

kde se nachází jen jedna škola, tak je pro starosty zásadní, aby tam školu měli. Zároveň má podle 

Jana v menším městě vyučující větší prestiž, jelikož „oni vidí, co ten učitel s těmi dětmi dělá. A 

třeba se i víc zapojují do toho komunitního života“ (Jan). 

O něco optimističtější pohled má Marek. Na jednu stranu všichni řekneme, že společnost má 

v tuto chvíli jiné hodnoty, než je vzdělání, ale na druhou stranu se domnívá, že: „společnost zcela 

přirozeně vnímá ty základní hodnoty a do toho vzdělání určitě patří a nositelem těch výchovně 

vzdělávacích rovin je stejně učitel“. Z této věty vidíme, že společnost stále vnímá vyučující jako 

někoho, kdo je důležitý. „Dalo by se říci, že ten učitel, z mého pohledu, má ve všech společnostech 

konstantní postavení“ (Marek).  

Téměř všichni dotázaní se domnívají, že prestiž učitelského povolání klesá nebo, že není 

dostatečně oceňováno. „Oficiálně se tvrdí, že učitelé jsou důležitým povoláním, ale ve skutečnosti si 

myslím, že se pro prestiž tohoto povolání celospolečensky příliš mnoho nedělá“ (Jana). Většina 

dotázaných si myslí, že učitelská profese není dostatečně finančně ohodnocena, a to i přes to, že je 

té práce více, než bylo dříve, a navíc je více stresující. „Z různých výzkumů vychází, že prestiž 
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tohoto povolání je relativně vysoká“ říká Jan, avšak reálné a finanční ohodnocení je podle něj 

neadekvátní, vzhledem k námaze nebo k nasazení, které učitel nebo učitelka vynakládá. Stejný 

názor má i Jaroslav: „je to zaměstnání, které téměř požaduje vysokou školu, ale není vysokoškolsky 

placeno“. 

Špatné ohodnocení v mnohých případech znamená nutnost vedlejšího zaměstnání, ze 

kterého plyne silný stres. Další zaměstnání sice znamená více peněž, ale zároveň také nedostatek 

času a energie. Michal, který kromě toho, že působí jako zástupce ředitelky, dělá také instruktora 

v autoškole, říká: „kdybych jenom učil a nic k tomu nedělal, tak bych měl dost času, ale takhle, že 

mám ještě druhé zaměstnání, někdy je toho míň, ale když je nějaká nárazovka nebo třeba jsou 

zkoušky, tak to nemám čas skoro žádný. Když se něco nakupí tady v práci a do toho to ježdění, tak 

na nic jiného čas nemám“. Také Jan se zmínil o dalším zaměstnání: „učím ještě na vysoké škole, kde 

učím latinu“. Jiní vyučující se o vedlejším zaměstnání nezmiňovali, což může znamenat, že jiné 

zaměstnání nemají. Avšak přímá otázka na toto téma bohužel chyběla.  

Podle Denisy je velice demotivující, když přijde do kabinetu a „tam na vás vypadnou 

chytrákovské články v Respektu nebo v Lidovkách tom, jak všichni učí blbě a že oni z těch Lidovek 

nebo z Respektu vědí nejlíp. A pak zase čelíte třiceti lidem, které jako máte zaujmout“ (Denisa). Tato 

výpověď jen potvrzuje to, jak nedoceňované bývá učitelské povolání. 

 

11.1.14 Složitější práce se studenty 

Vyšší náročnost profese souvisí také se složitější prací se studenty, o níž se někteří vyučující 

zmiňují. „Ty děti jsou jakoby méně v pohodě, mají daleko větší psychické problémy, než měly 

dřív“ (Lenka). Bývá stále obtížnější studenty namotivovat, aby se učili: „daleko méně se chtějí učit. 

Stačí jim čtyřky, to dřív nebývalo“ (Lenka). Určitý rozpor lze vidět v tom, že vyučující sice kritizují 

pokles motivace a kompetence studentů, ale zároveň s nimi mají dobré vztahy. Tento rozpor lze 

vysvětlit tím, že pro vyučující nejsou studijní schopnosti hlavním kritériem pro hodnocení studentů. 

Je otázka, co tuto změnu způsobilo, ale jednou z příčin může být celkové nastavení systému, jelikož 

jak jsem již zmínila, například vysoké školy již nepožadují prakticky žádné výsledky a stačí, aby 

měl student maturitu. Jak vidíme, i tato změna v systému školství a také zhoršení studentů může 

učitelům a učitelkám způsobovat stres. Určitou změnu vnímá také Jan „pociťuju určitou změnu v 

kompetencích. Oni umějí leccos, co předchozí neuměli“. Zároveň ale zdůrazňuje, že i přes to, že je 

liberální v tom, co studentům dovolí, tak je konzervativní v očekáváních, které od studentů má, 

s tím, že „nějaké standardy by tam měly být“ (Jan). To uvádí na příkladu, kdy mají studenti problém 

zformulovat nějakou myšlenku, jelikož jsou zvyklí komunikovat spíše v heslech a pomocí obrázků. 

Denisa vidí problém také v eliminaci toho, co studentům řekne. Dříve její přípravy spočívaly v tom, 
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že je rozšiřovala a „posledních pět let to redukuju, protože máme zakázáno po studentech chtít, aby 

něco věděli“ (Denisa). Sice to Denisa říkala s nadsázkou, ale o horší motivaci studentů a 

zjednodušování látky se zmiňovalo dotázaných více. 

 

11.1.15 Vliv rodičů 

Změnu v hodnocení učitelského povolání lze podle některých dotázaných učitelů a učitelek 

vidět v tendenci rodičů k vševědoucnosti. Každý pravděpodobně chodil do školy nebo má syna či 

dceru ve škole, a proto mají pocit, že školství velice dobře rozumí. „To znamená, když si myslíme, že 

něčemu rozumíme, tak to zpravidla hodnotíme velmi špatně, to jest nekvalifikovaně“ (Denisa). I přes 

to, že téměř nikdo z dotázaných neměl při komunikaci s rodiči žádnou vyloženě špatnou zkušenost, 

Denisa dodává, že například při třídních schůzkách byla občas reakce rodičů velice bouřlivá a 

narážela také na nepochopení z jejich strany. Negativní vliv rodičů zmiňuje také Jaroslav. Podle něj 

vychází nízká míra hodnocení učitelství z toho, jak ho hodnotí rodiče, jelikož to se pak přenáší na 

děti. Rodiče mají tendenci hledat chybu ve škole nebo v učiteli či učitelce, ale ne u svých dětí, což 

může být pro vyučující často stresující. 

 

11.1.16 Změny v systému i ve společnosti 

Důvodem mohou být změny v systému a také ve společnosti, o nichž se zmínili někteří 

dotázaní: „možná je to v diskurzu té společnosti, která rozeznává jenom polohu klient. Studenti jsou 

klienti a my jsme ti, co je máme obsloužit. Ale dneska už ne znalostmi a už vůbec ne 

hodnotami“ (Denisa). I to může být pro spoustu vyučujících stresující, jelikož většinou si tuto 

profesi vybrali právě proto, aby mohli předávat své vědomosti. A když najednou mají pocit, že 

narážejí na určitý odpor jak ze strany studentů, tak ale i ze strany celé společnosti, tak se mohou 

cítit nepotřební a frustrovaní. O stejném přirovnání studentů ke klientům se zmínila také Adéla, 

která k tomu navíc dodává, že učitelé a učitelky jsou vnímáni jako ti, kdo „přinášejí nějaké zboží, 

které je od nich očekáváno, (…) vzdělání trochu sklouzává do kategorie zboží“. Což je podle Adély 

ale špatně. Dříve byl důraz kladen především na vzdělání a na hodnoty, ale teď se škola dostává 

spíše do pozice, kdy „vzdělání má být hodně užitečné, hodně praktické, využitelné“ (Adéla). Je 

otázka, zda není tento posun ve společnosti přirozený a nutný zároveň, a zda by se školství nemělo 

těmto nárokům ze strany veřejnosti přizpůsobit. Ale na druhou stranu určité standardy ve školství 

by měly být zachovány a studenti by měli ze školy odcházet alespoň s nějakými základními 

vědomostmi. 
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11.2 Volba profese, přínos, podstata učitelství 

Doposud jsem se zabývala pouze zdroji stresu u učitelů a učitelek a nyní se zaměřím také na 

příjemnější stránku profese. Důležitý je poměr pozitivních a negativních aspektů profese, a aby 

člověka práce bavila a naplňovala, musí převažovat aspekty pozitivní. Proto jsem se také 

oslovených vyučujících ptala na to, co jim učitelství přináší a co je pro ně podstatou učitelství. 

Pokud u jedince převažuje negativní pohled na profesi, je pravděpodobné, že bude častěji ve stresu, 

práce ho nebude těšit a třeba se u něho objeví i známky syndromu vyhoření. Jako největší přínos 

vidí dotázaní v možnosti pracovat s mladými lidmi a také v určité míře svobody. 

 

11.2.1 Práce s mladými lidmi 

 Nejčastější odpovědí byla možnost pracovat s mladými lidmi, „nechat se jimi inspirovat a 

zároveň je třeba trochu ovlivnit na jejich budoucí cestě“ (Jana) a být s nimi v kontaktu. „Podstatou 

je interakce (…), s těmi studenty se obohacujeme asi navzájem celou dobu. Oni dávají mně a já se 

pokouším jim to intenzivně vracet“ (Marek). Jak vidíme, pro mnoho vyučujících je důležité, že i oni 

se mohou od studentů něco naučit: „dává mi to přehled, co mladí chtějí, co si myslí“ (Jaroslav). 

Tím, že jsou vyučující prakticky neustále v kontaktu s mladými lidmi, tak mají pocit, že nestárnou, 

a to má vliv také na jejich názory a postoje: „zůstávám mladý (…), když učíte, tak jste denně 

obklopeni mladými lidmi, to má velký vliv na vaše smýšlení, na vaše životní tempo (…) a zároveň 

vás to drží v obraze a jdete s dobou“ (Tadeáš). To si Tadeáš prý nejčastěji uvědomí, když se potká s 

vrstevníky, kteří sice třeba vykonávají lépe placenou práci, ale zároveň mu připadá, že rychleji 

stárnou. I přes to, že například Věra považuje učitelskou profesi někdy velice náročnou, tak i ona 

má ráda kontakt s mladší generací a zároveň „improvizaci a takovou tu jiskru a náboj“ (Věra). 

Dalším přínosem často vyučující shledávají možnost „sledovat, kam se ta společnost vyvíjí, 

takže určitým způsobem vám to brání zakrnět“ (Jan) a také možnost „formovat pořád a pořád další 

generace a dávat jim nějaký příklad, nějakou zkušenost“ (Jaroslav). Jiná situace bude asi na 

učilištích. To pocítila Lenka, která na učilišti učila hned po škole a kde ji stresovalo, že neviděla 

výsledek své práce a zároveň nemohla nikomu předat své vědomosti, jelikož studenti byli 

neukáznění a nedávali v hodinách vůbec pozor. Takovéto předávání informací a vědomostí je pro 

učitele a učitelky také velice důležité. Potěší je, když vidí, že mají odezvu z druhé strany a vidí, že 

ta jejich práce má smysl, „když se to daří v té hodině, když to funguje, když pracují a baví je 

to“ (Michal). Podobného názoru je Jan, kterého naplňuje, když vidí, že mohl studenta někam 

nasměrovat nebo mu pomohl najít nějaký směr: „někam jsem ho jakoby dovedl, něco jsem ho 

naučil“ (Jan). Je to dáno pravděpodobně také tím, že se jedná o gymnázium, kde je přeci jenom více 

studentů, kteří mají o studium zájem. 
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11.2.2 Určitá míra svobody 

Někteří dotázaní také zmínili, že jim vyhovuje jistá míra svobody, kterou jim školství 

umožňuje. I přes to, že nad sebou mají nadřízeného, tak „do jisté míry 90 % vašeho pracovního 

času děláte to, co děláte v hodinách se studenty a doslova, jaké si to uděláte, takové to 

máte“ (Tadeáš). Svoboda je pro Jana jeden z důvodů, proč ve školství zůstává: „je to pro mě 

relativně svobodné povolání v tom, že mám dost volného času, nebo že si ho můžu organizovat 

podle sebe“ (Jan). Tato svoboda je však pravděpodobně dána délkou praxe, kdy vyučující už vědí, 

jak si vše rozvrhnout, aby stihli povinnosti do školy a zároveň jim zbyl ještě čas na sebe a na své 

koníčky či přátele. Jak jsem již uvedla výše, podle vyučující byl začátek učitelské kariéry časově 

náročný, jelikož se museli věnovat přípravám do školy téměř každý den dlouho do noci. 

 

11.3 Projevy stresu 

V rozhovorech jsem se zaměřila také na to, jak se u učitelů a učitelek stres projevuje. 

Zkoumala jsem, jak se cítí, když jsou ve stresu, jak stres ovlivňuje jejich chování a jaký vliv má na 

jejich výkon. Odpovědi byly různé, avšak určité podobnosti lze najít. Nejprve se podíváme na 

fyziologické projevy stresu, které učitelé a učitelky uváděli. 

 

11.3.1 Fyziologické projevy 

 Nejčastěji dotazovaní zmiňovali fyziologické projevy, jako je silná bolest hlavy, ekzémy 

nebo úbytek váhy. Učitelka Lenka, která na škole působí jako zástupkyně, a tudíž často pracuje 

s počítačem, říká, že se jí zhoršuje zrak. Tadeáš, který učí biologii, na sobě pociťuje, že má vyšší 

tepovou frekvenci a občas mu také přeskakuje hlas. Stres má také vliv na kvalitu spánku. Dva 

dotazovaní zmínili, že buď nemohou večer usnout, nebo se v noci budí a přemýšlejí nad tím, jak 

mají co vyřešit nebo vylepšit, nebo „co člověk má nebo nemá udělat nebo co udělal 

špatně“ (Jaroslav). Dále téměř všichni zmínili, že pociťují nervozitu a nejsou spokojeni. Častá je 

špatná nálada, velká únava, a také pochybování o smyslu práce, o čemž se zmiňovala Adéla: 

„Pociťuju takovou únavu a mám nedobrou náladu a možná si říkám, jestli to mám zapotřebí a že to 

třeba už nemá význam. Je to taková sebereflexe, která směřuje dovnitř a která zneklidňuje,“ zároveň 

ale dodává „netrvá to dlouho a rychle se z toho dostanu“. K tomu jí pomáhá především komunikace 

se studenty, kterou se budu zabývat podrobněji později. Únava se nejčastěji objevuje v obdobích, 

která jsou pro dotazované učitele a učitelky nejvíce stresující. Nejčastěji zmiňovali začátek a konec 

školního roku. Více jsem se o tom zmínila v kapitole týkající se zdrojů stresu. 
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Stres má také významný vliv na chování jedince. Člověk se hůře soustředí a je roztěkaný. 

„Vnímám některé situace, ve kterých se nechovám tak, jak bych chtěla. A třeba to zpětně 

vyhodnocuji jako nepříjemné třeba pro své okolí“ (Jana). Na této odpovědi lze vidět, že si 

uvědomuje, stejně jako většina dotazovaných, negativní vliv stresu, avšak někdy si to uvědomí až 

později. Stres ovlivňuje také naši činnost. „Já zpomalím, protože nejsem úplně ten typ, jako asi 

žádný muž, na ten multitasking. Většinou je to tím, že se mi toho nakupí hodně a já si to musím 

nějak strukturovat.“ Takové zpomalení může být i přínosné „takže to zpomalení je možná racionální 

krok, jak to zvládnout“ a dodává: „ale zase nejsem tak výkonný“(Jan).  

 

11.3.2 Stres – motivuje, či naopak brzdí 

 V souvislosti s projevem stresu jsem se respondentů ptala také na to, jak na ně stres působí a 

zda je motivuje nebo spíše naopak brzdí. Více jak polovina dotázaných odpověděla, že je stres 

motivuje a pomáhá jim k lepší produktivitě. Když toho musí v krátkém čase stihnout hodně, je 

důležité si vše dobře rozplánovat, a pak mohou mít dobrý pocit z odvedené práce. Michal například 

říká, že ho stres motivuje, ale jen pokud není unavený. V opačném případě ho spíše brzdí. Zároveň 

dodává: „nevím, jestli motivuje, je to správný slovo, ale donutí vás to“. Tadeáš, který kvůli množství 

práce většinou dělá vše na poslední chvíli, také říká, že ho stres spíše donutí povinnosti splnit. 

Zároveň ale téměř všichni dodávají, že k tomu, aby je stres motivoval, nesmí překročit určitou mez. 

„Já jsem člověk, který částečně stres vyhledává, protože bez stresu by mi život připadal nudný, ale 

mám ho ráda do určité míry“ (Jana). Jak jsem již uvedla výše, pro většinu vyučujících je důležité, 

že tato profese není jednotvárná a naopak rutina jim mnohdy způsobuje stres. 

 

11.4 Co stres zmírní 

 Respondentů a respondentek jsem se v rámci rozhovoru ptala také na to, co jim stres 

pomáhá zmírnit a při jakých činnostech se nejlépe uvolní. Sem patřily také jejich zájmy a koníčky, 

které se většinou shodovaly s aktivitami, které tenzi utlumí. Tyto činnosti jsem pro přehlednost 

rozdělila na fyzickou aktivitu, na sociální kontakt a na ostatní volnočasové aktivity. 

 

11.4.1 Pohyb 

 Mezi nejčastěji zmiňovanými aktivitami byl pohyb. Většina respondentů odpověděla, že jim 

nejvíce dokáže zmírnit stres sport. „No, tak já sportuju každý den, nejčastěji fotbal, tenis, kolo, 

lyže“ (Michal). Pro Michala je sport přínosný i v jiném ohledu a s úsměvem dodává: „sport je hodně 

důležitý, člověk se vyřve u toho fotbalu, a pak neřve na ty podřízený“. Zároveň ale ví, že ho 
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povinnosti stejně neminou: „on pak ten stres stejně přejde až tím, že se té příčiny toho stresu 

zbavíte, takže tu práci stejně musíte vyřídit a teprve pak ten stres ustoupí“. Celkově lze z výpovědí 

říci, že nejlepší způsob, jak zmírnit stres, je fyzická námaha. „Chodím cvičit (…), tam vždycky 

vypnu úplně, tam je to opravdu jenom o té fyzické aktivitě. Takže duševní aktivita žádná, to si 

opravdu vyčistím hlavu“ (Lenka).  

 Mezi pohyb můžeme zařadit také procházky. Někteří zmiňovali, že se raději procházejí 

sami, jiní preferují procházky s pejskem: „stres mi pomáhá zmírnit můj pes, který mě nutí chodit na 

procházky“ (Jana). Podobného názoru je i Adéla: „ráno jdu s pejskem a srovnám si na ten den 

myšlenky a ještě, než projdeme tu trasu, tak už vím, jak některé věci udělám a pořeším. A když 

přijedu domů, tak jdu zase rovnou s pejskem“. 

 Jan, který má v současné době malého syn, říká: „teď mě třeba baví vzít kočárek a jít se 

projít“. Dva dotazovaní odpověděli, že si dobře vyčistí hlavu, když se jen tak sami procházejí: „jen 

tak bloumat, třeba po městě. Ne, že bych na to měl nějak moc času, ale že třeba nezvolíte klasickou 

trasu, kdy jdete z práce, protože víte, že máte čas, tak nejedete metrem, ale jedete tramvají a prostě 

se tak koukáte a přemýšlíte si, prostě se ta hlava vyčistí“ (Jan). Téměř stejnou odpověď jsem dostala 

i od Jaroslava: „Já třeba mám i rád jít po ulici a pozorovat lidi, nebo si sednout do nějaké kavárny v 

létě, když se dá sedět venku“. Důležité jsou také procházky po přírodě, kdy se člověk dívá do zeleně 

a tím si pročistí hlavu. „Mně stačí, když jdu třeba ze školy kolem těch keřů a stromů, který kvetou, 

tak to je takové příjemné“ (Lenka), nebo odjet na hory. Jak ale uvidíme v následující podkapitole, 

není to jenom pohyb, který jim pomáhá zmírnit stres. 

 

11.4.2 Sociální kontakt 

 Sociální kontakt můžeme rozdělit na kontakt s rodinou, s přáteli, s kolegy a se třídou. 

Nejprve se podíváme blíže na to, jak je pro respondenty důležitý kontakt se členy rodiny a zda z 

jejich strany cítí podporu. Nejčastěji učitelé a učitelky zmiňovali, že jim pomáhá zmírnit stres 

komunikace s partnerem či s partnerkou. Adéle například pomáhá, když může zavolat svému 

manželovi: „on mě třeba neposlouchá, nebo jenom z části (smích), ale to mi pomáhá, že se 

vypovídám“ (Adéla). Někdy však může mít komunikace opačný účinek, jak s úsměvem zmínil 

Michal: „partnerka to někdy dovede naopak ještě zhoršit“. A dodává, že si stejně většinu věcí vyřeší 

nejradši sám.  

Za zmínku stojí také odpověď Tadeáše, který nemá rád, když přijde domů a po celém dni ve 

škole se ho manželka jako první zeptá, jak bylo v práci: „naučili jsme se, aby tohle nebyla první 

věc, na kterou se mě zeptá, (…) prostě jsme si to nějak vyjasnili“. Důležité je si doma o všem 

povídat a sdílet i své problémy. Jak říká Lenka: „s manželem to probíráme každý den. To na něj 
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vždycky vychrlím, co bylo ve škole a on mi řekne, co bylo v práci“ (Lenka). Podle ní je v současné 

době velkým problémem, že spolu rodina příliš nekomunikuje: „oni spolu třeba ani nevečeří v 

rámci rodiny. Rodiče ani neví, co to dítě za den dělalo“ (Lenka). 

 Pro většinu dotázaných je rodina prostor pro uvolnění a s rodinnými příslušníky se mohou 

bavit o čemkoli. Pouze ti, kteří mají malé dítě, zmínili, že jim občas rodina způsobuje stres: „asi bez 

toho stresu by to nešlo, (…) v každé rodině je určitá míra stresu. Jde o to, kolik toho je a jak se s tím 

ty rodiny umí vypořádat“ (Tadeáš). Avšak i děti pomáhají některým dotázaným stres naopak 

zmírnit: „člověk přijde na jiné myšlenky, ale že by mi aktivně pomáhaly, to tedy ne“ (Věra). To je 

dáno pravděpodobně tím, že má Věra děti zatím ještě malé a nedokážou jí tolik pomoci. A sama 

dodává, že si problémy stejně nejraději vyřeší sama. Avšak zároveň zmiňuje, že jí dokáže podpořit 

zpětná vazba, kterou od dětí občas dostává, a uvádí to na příkladu: „tím, že mám vystudovanou 

biologii a zeměpis, což je použitelné i v praxi, tak já hustím do těch dětí, jak se jmenuje ten brouček, 

a že ploštice není brouček, ale je to ploštice“ a nejvíce jí prý potěší, když vidí, že děti její snahu je 

něco naučit oceňují: „oni to potom využijí a pak frajeří v těch školkách a školách (…) a to je taky 

zpětná vazba, že mě podpoří“ (Věra). O podobném druhu podpory se zmiňuje také Denisa: „No, on 

ten starší syn říkal: matko, až to bude opravdu nesnesitelný, klidně se na to vykašli a já tě budu 

podporovat“. Taková forma podpory, kdy člověk ví, že kdyby bylo nejhůř, tak se o něho někdo 

postará, je dle mého názoru velice důležitá a zároveň pomáhá udržet v jedinci určitý vnitřní klid. 

 Důležitý je také kontakt s přáteli. „Vědomě si pěstuju okruh několika přítelkyň, s kterými se 

scházíme. Prostě si vzájemně pomáháme vyslechnout své problémy“ (Jana). A dodává, že problémy 

si každý musí vyřešit sám, ale to, že ji někdo vyslechne, jí velice pomůže. Někdy je však lepší si 

naopak popovídat o něčem jiném a tím přijít na jiné myšlenky: „mně taky dělá dobře kontakt 

s lidmi, (…) rád s někým mluvím, zajdu k němu na návštěvu, i když ho nutně nechci zatěžovat svými 

problémy, (…) ale spíš si popovídat o pozitivnějších věcech“ (Jaroslav). 

 Denise pomáhá kontakt s kolegy ve škole, jelikož se s nimi může bavit o konkrétních lidech, 

které oni znají také. A s úsměvem říká: „najdu si nějakého kolegu, který učí ve stejně pitomý třídě, 

chvíli si nadáváme a hned je nám veseleji“. Na otázku, zda Denisa řeší své problémy i mimo školu, 

odpověděla: „mimo školu sbírám jenom žertovné příběhy a sděluji nějaké veselé historky“. Zároveň 

ale i ona říká, že si stres nejlépe zmírní sama. 

 Komunikace se studenty bývá pro mnoho vyučujících stresující a může vést až k vyhoření 

(Taris, Van Horn, Schaufeli, Schreurs, 2004 in Sulea, 2012). Avšak většina dotázaných vyučujících 

uvedla, že jim naopak kontakt se studenty a s mladými lidmi pomáhá stres zmírnit. To lze ilustrovat 

na odpovědi Adély: „Ve škole mě pracovního napětí vždycky zbaví žáci“, a dodává, že pokud má 

třeba špatnou náladu nebo je ve stresu, tak: „většinou mě z toho dostane to, že musím jít učit a tam 

potom odblokuji ten stres a vlastně v komunikaci se studenty už je to pak lepší“. Podobně to vnímá 
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Lenka, která je často, jakožto zástupkyně ředitelky, zavalena množstvím administrativy, a tak je 

ráda, když pak může jít učit: „jsem ráda, že je nějaká změna, (…) to pak pomáhá od toho stresu. Ta 

jednotvárnost, to je taky stres.“  

 

11.4.3 Volnočasové aktivity 

Mezi častými odpověďmi na otázku, co vyučujícím pomáhá zmírnit stres, se objevovaly také 

různé volnočasové aktivity, jako je četba, poslech hudby, fotografování, odpočinek nebo drobná 

práce na zahrádce. Ale také sport, o němž jsem se zmiňovala podrobněji výše. Dále sem lze zařadit i 

práci v domácnosti, kterou respondenti často zmiňovali, „ráda peču, vařím, takže určitě i práce v 

kuchyni“ (Věra) nebo aktivity, které souvisí s jejich zaměřením. To lze například vidět na odpovědi 

Jaroslava, který učí na škole němčinu a zeměpis: „Pak dělám věci, které trochu souvisí s tím 

jazykem. Někdy dělám nějaké přednášky (…), rád jdu i na komentovanou prohlídku po nějakém 

městě“. Mezi dalšími aktivitami byla četba, kterou uvedla více jak polovina dotázaných. Dále 

sledování filmů a dokumentů nebo také řízení auta. V domácnosti to bylo nejčastěji vaření a 

uklízení, což zmiňovali jak ženy, tak i muži: „rád doma vařím nebo dělám nějaké domácí 

práce“ (Jaroslav). Dalším způsobem zvládání stresu může být také kompenzace něčím, co člověku 

přináší radost nebo připomenutí si, co je v životě důležité. Zajímavá mi přišla také odpověď 

Tadeáše, který si během letních prázdnin nejlépe odpočine, když vůbec nevidí kolegy „i když tu jsou 

kolegové, ke kterým mám blízko, tak mně to navodí tu školu a tu práci a já si od nich velmi rád 

odpočinu“ a dodává: „když jedu třeba do těchto míst, tak se snažím jet tak, abych nejel kolem té 

školy a aby mi nenacvaklo: jo, to je ta práce. Takže úplně přepnout“. Jak lze vidět z předchozích 

několika odstavců, způsobů, jak dotazovaní zmírňují stres a co jim pomáhá se uvolnit a odreagovat 

se, je hodně. 

 

11.4.4 Čas na sebe 

 Poté jsem se učitelů a učitelek ptala, jestli si myslí, že na sebe mají dostatek času. Většina mi 

odpověděla, že v podstatě ano. Tři dotazovaní řekli, že toho času nemají tolik, kolik by si 

představovali, což bylo ale způsobeno rodinnou situací, jelikož všichni tři mají malého potomka. 

Pokud odpověděli, že příliš času na sebe nemají, tak ale vzápětí dodali, že se snaží vědomě si ho 

udělat: „Začínám si vědomě věnovat více času“ (Jana), nebo: „tak někdy bych ho potřebovala víc, 

ale musím si ho někdy tak trošku udělat“ (Lenka). Za zmínku stojí i odpověď Jaroslava: „ ono říct, 

že člověk nemá čas, je skoro vždycky výmluva“. Říká, že si ten čas na sebe určitě dokáže najít a 

pokud se věnuje něčemu jinému než sobě, tak si je vědom toho, že je to jeho vlastní vina. Na 

základě odpovědí je vidět, že učitelé a učitelky, kterých jsem se ptala, na sebe víceméně potřebný 
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čas mají - a pokud ne, tak se snaží si ho udělat. 

11.5 Jaké změny ve škole by pomohly zmírnit stres 

Z odpovědí na otázky týkající se změn, které by učitelé a učitelky ve škole uvítali, lze 

vyvodit další zdroje stresu. Změny, které vyučující zmiňovali, můžeme rozdělit na takové, které by 

pomohly přímo jim, a pak na ty, které by přispěly k lepšímu chodu školy a k efektivnější výuce. 

Nejprve se podíváme na první zmíněné. 

 

11.5.1 Sebevzdělání a více volna 

Učitelství neumožňuje téměř žádný kariérní růst, který je však pro mnoho lidí důležitý, 

jelikož vidí, že se ve své práci mohou zlepšovat a že někdo ocení jejich výsledky. Ve školství podle 

mnohých chybí větší prostor pro sebevzdělání. To je sice součástí profesních povinností, kdy se 

musejí účastnit různých školení, avšak podle některých dotázaných nejsou taková školení příliš 

přínosná. Podle Jany by pomohlo, kdyby se podporovalo vzdělávání vyučujících: „takové to 

skutečné vzdělávání. Ne to, že si každý rok odškrtnu nějaké školení, na které jdu a které mi v 

podstatě nic nepřinese“. Avšak na to v rámci profese nemají vyučující dostatek času, zvláště když 

učí na plný úvazek. Mnohdy pak nemají čas ani na školní povinnosti, jako je opravování písemek 

nebo příprava na hodinu, což většina dotázaných často zmiňovala jako stresující faktor.  

Dotázaní by například uvítali, kdyby měli možnost mít rok volna, jako to mají pedagogové v 

některých sousedních zemích. „V Rakousku nebo v Německu si může učitel po určitých 

odpracovaných letech, řekněme po deseti letech, zabezpečit to, že dostane rok volna“ (Jaroslav). 

Člověk si během toho roku vyzkouší nějakou jinou práci, odpočine si a třeba zjistí, že mu učitelská 

profese chybí: „Myslím si, že po tom roce se ten člověk vrátí s novým elánem a 

nadšením“ (Jaroslav). 

Zároveň by se za ten rok jistě posunul někam dál, protože jak jsem již zmínila, častým 

problémem školství shledávají vyučující nemožnost kariérního posunu. „V současné době ten 

systém nenabízí příliš velký posun. Když půjdu na jinou školu, tak tam budu dělat totéž, ba co víc, 

vlastně budu začínat od nuly“ (Jana). Problém je, že není možné zúročit to, co už učitel nebo 

učitelka někde dokázali: „Není nějaké měřítko toho, že ten učitel už je zkušený, že by teda měl 

vykonávat nějakou zkušenější pozici“ (Jana).  

Co se týká volného roku, tak se může na první pohled někomu zdát jako příliš velký luxus, 

avšak na druhou stranu se vyučující shodují v tom, že učitelská profese je náročná a oni by 

takovouto možnost uvítali. Podobného názoru je i Adéla, která u jedné své známé z Paříže vždy 

obdivovala, že měla jeden den v týdnu volno a mohla se věnovat přípravě do školy, četbě odborné 
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literatury, návštěvě nějakých zajímavých akcí, a o získané informace se pak mohla podělit se svými 

studenty: „Já se o to taky pokouším a za ta léta, co tady učím a dělám i ty věci navíc, nemám teda 

plný úvazek, ale tím že mám kratší úvazek, tak mám jeden den volna“ (Adéla).  

 

11.5.2 Exkurze, projektové vyučování 

Učitelům a učitelkám také chybí možnost pracovat s mladými lidmi více i mimo školu, 

jelikož vyučující jsou většinou svázáni dobou, kdy jsou studenti ve škole. Pokud jim však odpadají 

hodiny na úkor různých exkurzí, spousta vyučujících to nese nelibě. „Uvítala bych větší prostor pro 

mé aktivity (…) a možná by mně více vyhovoval posun systému směrem k projektovému vyučování, 

ale narážím na to, že hodně kolegů neví, co je projektové vyučování. Vlastně se ho bojí“ (Jana). To 

může být způsobeno podle mě například věkem vyučujících, kdy s narůstajícím věkem je obtížnější 

vymanit se ze zajetých kolejí a být otevřený novým přístupům. „Je tu dost pedagogů, kteří velmi 

nelibě nesou, když jim odpadají hodiny na úkor exkurzí (…) samozřejmě to musí mít svojí 

hranici“ (Tadeáš). Exkurze mohou být podle Tadeáše pro studenty přínosné, jelikož se mohou setkat 

se zajímavými lidmi. Na druhou stranu ale mohou takovýchto mimoškolních akcí někteří vyučující 

zneužívat a budou se snažit eliminovat kontakt se studenty ve třídě. Takovýto čas strávený mimo 

školu pak bývá většinou kontraproduktivní a výuka by možná byla efektivnější. 

 

11.5.3 Volitelné semináře, mimoškolní akce 

Dále by bylo podle odpovědí učitelů a učitelek přínosné, kdyby škola nabízela více 

volitelných seminářů, jelikož to učí studenty k větší samostatnosti a zároveň jim to umožňuje vybrat 

si předměty, na které se chtějí zaměřit. Určitě by bylo přínosné také více mimoškolních aktivit, i 

když některé škola nabízí. „Výborná věc je třeba fotografický kroužek, který vede jeden kolega. S 

tím jsou spojeny dva školní časopisy, což jsou věci, které jsou vidět a které se daří“ (Tadeáš). Avšak 

při porovnáním s jinými školami to není podle Tadeáše příliš mnoho: „když se podíváte na jiné 

školy, tak zjistíte, že je tam takových věcí mnohem víc. Takže by se v tomhle směru dalo určitě 

přidat“ (Tadeáš).  

 

11.5.4 Větší otevřenost vůči studentům 

Přínosné by bylo také více celodenních programů, které by škola studentům nabízela. Škola 

nemá sloužit pouze jako zdroj informací, ale podle Marka „zapomínáme na to, že to, co tady děláme 

jako kantoři, je výchovně vzdělávací proces“ (Marek). To Marek vysvětluje takto: „ty děcka k nám 

velmi často chodí do školy takový rozbitý z rodin, které jsou ještě víc rozbitý než ta děcka a máme 

pocit, že to přeci musí být ta děcka, kdo vytváří ten problém. Ale nikoliv“. A právě tady by škola 
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mohla studentům s jejich problémy pomoci v ještě větší míře. „Mohli bychom působit jako 

velikánský emocionální psychologický stabilizátor“ (Marek). Zároveň ale dodává, že je obtížné to 

požadovat od lidí, kteří nejsou sami stabilizovaní nebo vyrovnaní. Takováto větší otevřenost vůči 

studentům by mohla být velice přínosná a studenti by možná zároveň cítili větší součinnost se 

školou. 

 

11.5.5 Zjednodušení administrativy 

Dalším často zmiňovaným problémem bylo příliš velké zahlcení administrativou. Učitelé a 

učitelky by uvítali „méně nesmyslné a zbytečné administrativy“ (Michal). O debyrokratizaci se 

zmiňuje Jan, který uvádí příklad: „žáci museli podepsat seznam, že byli seznámeni s pravidly 

bezpečnosti, které souvisí s opravou střechy, (…) já teď budu týden honit ty lidi, kteří tady nejsou, 

než to odevzdám. To není stres, to je spíš úmor“ (Jan). Je jasné, že jistá míra administrativy je nutná, 

ale určitě by se v některých ohledech dala zjednodušit.  

Adéla by uvítala, kdyby okruh učitelů a učitelek mohl mít někoho, kdo by pracoval jako 

asistent, kdo by jim pomáhal s administrativou a oni by měli více času na přípravu do školy a na 

studenty. „Zároveň by to pro takového člověka byla zajímavá praxe nebo příprava na učitelskou 

práci“ (Adéla). Studenti často nemají s výukou žádné zkušenosti a pak jsou překvapení, čemu 

všemu navíc se musí vyučující ve škole věnovat. Takovýto asistent by byl jistě přínosný pro obě 

strany. O tomto návrhu se diskutuje v odborných kruzích několik let a uvidíme, zda se podaří ho 

někdy realizovat. 

 

11.5.6 Vnitřní chod školy – dodržování pravidel a pevnější školní osnovy 

Dalším z faktorů, které některým vyučujícím způsobují stres, je příliš velký učitelský sbor. 

Každý z učitelů a učitelek má jiné očekávání, a tak není možné se zavděčit všem. Například Věra 

pociťuje určitou míru stresu z toho, že se vytvoří různé skupinky, které mají na vzniklý problém 

různý názor a nejsou schopné se dohodnout. Velikost kolektivu vnímá Věra také v tom, že „se 

hodně často tady mění pravidla nebo se vydá pokyn, který třeba neplatí úplně pro všechny nebo se 

zjistí, že ne všichni to dělají podle těch pravidel“ (Věra). Podle ní by bylo dobré, kdyby vedení více 

dohlédlo na dodržování stanovených pravidel. Jako příklad uvedla školní řád, který je teď podle ní 

opravdu přesný, ale i přes to se najdou vyučující, kteří se podle něj příliš neřídí. To vysvětluje tím, 

že je na škole spousta učitelů a učitelek, kteří zde učí řadu let a navykli si na stereotypní práci: 

„člověk už je pak zajetý v tom svém a nechce dělat žádné kompromisy“ (Věra). 

Jana by na škole uvítala určitou cirkulaci vyučujících nebo nějakou dočasnou změnu, kdy by 

mohla například působit jako výchovný poradce: „ale to je bez šance, protože to ovlivňuje vedení a 
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vybírá to podle mně ne jasných kritérií“. 

 Ani ne tak o pevnějším chodu školy, ale spíše o pevnějších pravidlech v rámci školství, se 

zmiňuje Lenka, kterou stresuje, že se neustále mění osnovy. Člověk si na něco zvykne, něco funguje 

a pak nastoupí nový ministr a provede nějaké změny. „Kdyby bylo něco jednotného (…), takhle 

pořád člověk něco předělává. Není to pevné na delší dobu“ (Lenka). Je pochopitelné, že k určitým 

změnám docházet musí, ale nejen Lenka, nýbrž i další učitelé a učitelky by uvítali, kdyby k 

takovým změnám nedocházelo tak často. 

 

Doposud jsem se zabývala profesními stresory u učitelů a učitelek. Chronický pracovní 

stres, přílišná emocionální zaangažovanost a nenaplněná očekávání jsou považovány za hlavní 

příčiny syndromu vyhoření (Urbanovská, 2011), na který se podrobněji podíváme nyní. 

 

11.6 Syndrom vyhoření 

 Učitelství se řadí mezi pomáhající profese, kdy je jedinec prakticky dennodenně v kontaktu 

s lidmi. Z počátku bývá tato interakce naplňující, avšak s postupem času mohou být pro jedince 

ostatní lidé naopak zatěžující a on se cítí vyčerpaný, unavený a bez jakéhokoli elánu. Jelikož z 

různých výzkumů vyplývá, že je syndrom vyhoření v učitelství rizikový, zaměřila jsem se v 

rozhovorech i na tento jev. Zjišťovala jsem, zda by se vyučující označili za vyhořelé, co si pod 

pojmem syndrom vyhoření představují, zda je rizikový ve školství a pokud ano, tak proč si to myslí. 

 

11.6.1 Označili by se dotazovaní vyučující za vyhořelé? 

 Nikdo z dotázaných by se přímo za vyhořelého či za vyhořelou neoznačil. A to i přes to, že 

jsem se ptala několika vyučujících, kteří na škole učí více jak 20 let a třeba ani nezkusili jiné 

zaměstnání. Je možné, že oni sami to nepociťují, ale okolí to vnímá jinak. Téměř všichni dodali, že 

pokud by na sobě pociťovali známky vyhoření, že by ze školy odešli a že by nemohli v této profesi 

pokračovat. Avšak podle Jaroslava má malou míru vyhoření v sobě každý, kdo učí delší dobu, a 

vnímá to i on. Jako příklad uvádí, že nad některými věcmi si řekne, zda má zapotřebí už 

poněkolikáté vysvětlovat, jak jsou v němčině důležitá příčestí minulá. Nebo si podle něj člověk 

řekne: „tohle jsi dělal s takovým nadšením, rozpřahoval jsi rukama, stál jsi uprostřed celé třídy a 

tím nejpřesvědčivějším způsobem něco prezentoval, a přes to ten výsledek není takový, jaký si 

přejete“ (Jaroslav). To způsobí, že člověk zapochybuje, zda má tato práce ještě smysl. I přes to, že 

někteří dotazovaní na sobě občas pociťují větší únavu nebo menší nadšení, tak se ale vyloženě za 

vyhořelé nepovažují. 
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11.6.2 Syndrom vyhoření a jeho projevy 

 Dále mě zajímalo, co si učitelé a učitelky představují pod pojmem syndrom vyhoření a jak 

se může projevovat. Odpovědi byly různé, avšak některé znaky se opakovaly. Nejčastěji dotazovaní 

zmiňovali únavu, neochotu ke změnám a k růstu, „absolutní nemohoucnost“ (Denisa). Jedinec 

vykonává práci, která ho netěší, nebaví, nepřináší mu žádné uspokojení, ale naopak ho trápí a 

pociťuje k ní až odpor. „Nenachází impulsy pro něco dalšího, pro něco, na co by se třeba v rámci té 

práce sám těšil“ (Adéla). Nedokáže si na té práci najít nic pozitivního a už ráno se probouzí s tím, 

že se mu do té práce nechce. Většina odpovědí se shodovala s odbornými definicemi vyhoření, o 

nichž jsem se zmiňovala v teoretické části. Z toho lze soudit, že vyučující většinou přesně věděli, co 

syndrom vyhoření je a co si pod ním představit.  

 

11.6.3 Vztah ke studentům a komunikace s nimi 

 Syndrom vyhoření se odráží také na vztahu ke studentům, kdy člověk jen učí a nemá snahu 

vymýšlet něco nového. Člověk je naprosto vyčerpaný, není schopen tu práci už vykonávat a 

„přináší mu jenom únavu, utrpení, stres“ (Marek). Pod jednotlivými studenty přestane vidět 

konkrétní obličeje a jména a „je to pro vás jen taková masa“ (Jaroslav). Jedinec nemá žádnou 

motivaci a nezáleží mu na výsledcích studentů a „dělá to jen proto, že to chce nějak dojet (…), jde 

tam akorát splnit nějakou povinnost, něco udělat bez zájmu“ (Michal). V takovém případě je asi 

nejlepší danou profesi opustit, jelikož takový člověk už nemá co studentům předávat. 

 Téměř pro všechny dotázané je ale komunikace se studenty spíše naplňující a pomáhá jim 

přijít na jiné myšlenky, když mají třeba špatnou náladu nebo hodně starostí. „Děti mě strašně 

nabíjejí, čerpám z nich energii. To, že pracuji s mladými lidmi, se mi moc líbí“ (Lenka). Podobného 

názoru je i Věra, která si nemyslí, že je syndrom vyhoření v učitelství rizikový právě kvůli neustálé 

práci s lidmi: „Práce s lidmi, ne, to mě nepřijde. Každý je fakt jiný, když se podíváte, tak to mě baví, 

(…) ti lidi samotní mě neubíjejí“ (Věra). Jak vidíme z těchto dvou výpovědí, a podobného názoru 

byla většina dotázaných, je pro ně komunikace se studenty spíše pozitivní, než že by je stresovala. 

To může být jeden z důvodů, proč se ani jeden učitel či učitelka neoznačili vyloženě za vyhořelého 

či vyhořelou. „Člověk nastoupí a pak už je to lepší (…), možná tam je opravdu důležitá ta vazba s 

těmi studenty a tam to z toho člověka spadne“ (Adéla). Jiného názoru je Jan, který zdůvodňuje, proč 

je podle něj syndrom vyhoření rizikový právě v učitelství takto: „je to vlastně neustálá interakce s 

lidmi a lidi unavují“. Zdůrazňuje však, že to není tím, že by mu samotní žáci vadili, ale „tím, že 

neustále s někým komunikujete, tak na sebe nabalujete ty jejich problémy, ty situace“. Náročné 

shledává i to, že je ve třídě hodně studentů, ale stejně musí pracovat individuálně s každým zvlášť. 

Díky tomu, že jsou vyučující neustále obklopeni mladými lidmi, tak se od nich mohou často 
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něco přiučit, což na základní škole moc nejde, a proto se vyučující domnívají, že tam učitelům a 

učitelkám hrozí vyhoření více. „Tady na té střední škole už se od těch žáků dá ledasco vyzískat. I 

oni mě učí něco, třeba s mobilem“ (Lenka). Podobného názoru je i Marek, který zdůrazňuje 

důležitost interakce mezi studenty a vyučujícími: „učitel pracuje na bázi dávání a přijímání“. Tím, 

že jsou učitelé a učitelky denně v kontaktu s lidmi, tak pracují „s obrovským energetickým 

potenciálem (…), takže ta výměna energií mezi těmi jednotlivými hráči na tom poli je 

obrovská“ (Marek). Ve chvíli, kdy je tento vztah narušen „a já budu jenom jakoby tlačit ten vagon 

před sebou, to znamená, já budu dávat tu energii, aniž bych dovolil těm studentům předat tu energii 

mně, tak to bude strašný“ a zároveň jedinec pocítí, jak mu intenzivně ubývají síly. 

 

11.6.4 Vyhořelí kolegové 

 Přišlo mi zajímavé, že i přes to, že by se vyučující sami za vyhořelé neoznačili, tak si myslí, 

že je ve škole hodně kolegů, kteří vyhořelí jsou a třeba si to asi oni sami neuvědomují. Dva dotázaní 

si netroufají posoudit, zda jsou někteří kolegové vyhořelí, avšak víc jak polovina vyučujících si 

myslí, že by se několik vyhořelých jedinců ve škole našlo. Nejčastěji se to u nich podle jejich slov 

projevuje jistým stereotypem, neochotou ke změnám, a že „chtějí prostě jen přežít a mít svůj 

klid“ (Jana). Snaží se udělat všechno pro to, aby jim odpadaly hodiny, a o všem mluví negativně. 

V takovém případě by se sebou měli začít něco dělat nebo třeba změnit školu. Projevuje se to u nich 

také „jistou mírnou nerudnosti, nevstřícnosti, neochoty, stížnostmi a tak podobně“ (Jan). Podle Jany 

i Tadeáše je ve škole hodně vyučujících, kteří jsou vyhořelí, a to především takoví, kteří učí stále na 

jedné a té samé škole: „asi to může nastat především u toho, kdo skutečně po té škole šel rovnou učit 

na tu školu a nedělal nikde nikdy nic jiného“ (Tadeáš). 

 Jiného názoru je Marek, který se domnívá, že rizikovější skupinou jsou mladí lidé, kteří učí 

krátce. Neoznačil by je přímo za vyhořelé, ale jsou spíše ve stresu, „nedokáží pracovat se svojí 

energií, nedokáží pracovat se třídou. Neměli to dělat a udělali chybu, že vůbec šli pracovat s lidmi. 

Takže já tu vyhořelost připisuju spíše tomuhle tomu“ (Marek). A dodává, že naopak lidé, kteří učí 

dlouho a „dojdou v tom školství jakoby až na konec“, podle něj vyhořelí nejsou. Jsou spíše jen více 

unavení, což je běžné: „jenom prostě v určité fázi té energie není tolik (…), ale to je naprosto 

přirozená záležitost. To není syndrom vyhoření“ (Marek). 

 

11.6.5 Syndrom vyhoření v učitelství 

 Jak jsem již zmínila, učitelství se řadí mezi pomáhající profese, pro které je charakteristický 

častý kontakt s lidmi, a ten může být dříve či později příčinou vyhoření. Jak jsme viděli výše, 

interakce se studenty většinu dotazovaných nestresuje, ale na druhou stranu při bližším dotazování 
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někteří vyučující přiznávají, že každodenní práce se studenty je občas velice náročná. O tom se 

zmínila například Denisa, která učitelskou profesi považuje za sociálně-psychologicky náročnou, 

jelikož se musí dennodenně postavit „tváří v tvář třiceti lidem, které aspoň teoreticky musíte 

zaujmout, máte-li to přežít“ (Denisa) 

 

Nemožnost kariérního růstu 

 Další důvod, proč se většina dotázaných domnívá, že je syndrom vyhoření v učitelství 

častější než v jiných profesích, je nemožnost kariérního růstu. „Spousta třeba i dobrých učitelů 

odejde proto, že už měla pocit, že dále nemohla“ (Tadeáš). A pokud by chtěli být zástupcem nebo 

ředitelem, tak by stejně museli čekat dlouho, než se místo uvolní nebo než se vypíše konkurz. 

 

Rutina 

Mezi často zmiňované příčiny syndromu vyhoření patří také rutina, o níž jsem se zmiňovala 

již výše. Pokud učitel nebo učitelka považuje svou práci jako povolání, tak se pro něj může být brzy 

stát rutinou a práce ho nebude těšit a naplňovat. Pokud však někdo svou práci bere jako poslání, 

může to být daleko přínosnější, a to jak pro vyučující, tak pro studenty. „Já to beru jako poslání, 

takže já se opravdu snažím toho těm dětem předat co nejvíce“ (Lenka).   

 

Důležitost sociálního kontaktu 

 Již výše jsem se zmínila o důležitosti sociálního kontaktu a vlivu rodiny a přátel. K 

syndromu vyhoření jsou náchylnější především ti, kteří nemají své soukromí dobře uspořádané 

nebo jsou třeba úplně sami. Takoví jedinci pak žijí pouze školou a velice těžce snášejí, když 

nejednou něco nefunguje tak, jak si představovali nebo jak byli zvyklí. „Nemají nějaký impuls z jiné 

strany nebo přijdou prostě do nějakého prázdného bytu, tak se s tím těžko bojuje“ (Jaroslav). 

 

11.6.6 Jak by se dalo vyhoření předejít 

 V souvislosti se syndromem vyhoření mě také zajímalo, jak by se mu podle dotázaných 

vyučujících dalo předejít. Podle některých učitelů a učitelek by pomohl větší důraz na 

sebevzdělávání, jelikož to je pro člověka velice důležité a nedovolí mu to ustrnout na nějakém bodě, 

ale naopak se naučí něco nového a rozšiřuje si rozhled. „Já bych hodně pracovala s mladými lidmi, 

s mladými učiteli a těm bych dávala prostor k nějakému posunu, podporovala bych jejich 

vzdělávání“ (Jana). Všichni učitelé a učitelky by se měli povinně celoživotně vzdělávat, jelikož 

vzdělaní vyučující se méně bojí jít do školy, jsou sebevědomější a dokáží lépe obhájit svou práci. 

Avšak podle Tadeáše není především u starší generace „vůle se učit“. To může být 

způsobeno určitým zpohodlněním, které je spojeno s narůstajícím věkem a větší únavou, nebo 
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neochotou vystoupit ze zajetých kolejí či strachem zkusit něco nového.  Tadeáš uvádí příklad, kdy 

jsou na škole anglicky mluvící lektoři, a když třeba sedí společně s ostatními vyučujícími při obědě 

u stolu, tak „oni sedí na kraji stolu a nikdo nenavrhne, že budeme mluvit anglicky“ (Tadeáš). U 

starší generace je to z části pochopitelné, jelikož měli v minulém režimu k učení cizích jazyků horší 

příležitosti. 

 Aby byl člověk spokojený a nehrozilo u něj vyhoření, je důležité, aby ho práce bavila a 

naplňovala. Lenka často studentům říká: „když vás to nebude bavit, tak to nebudete dělat pořádně a 

nebude to mít žádný smysl. Prostě vás to musí bavit“ (Lenka). 

 Jelikož na této škole učí velké množství učitelů a učitelek, není možné, aby všichni trávili 

čas společně. Avšak i to by pomohlo k lepšímu prostředí ve škole a i k zabránění syndromu 

vyhoření. Jaroslav uvádí příklad z vlastní zkušenosti, kdy učil nějaký čas v malém městě: „Malá 

škola, pár lidí a my jsme tam opravdu byli napůl taková rodina“ (Jaroslav). Oproti tomu teď jsou 

podle něj všichni zaneprázdnění svými starostmi a mnohdy jim je nepříjemné, když musejí zůstat ve 

škole ještě kvůli něčemu jinému, než je vyučování nebo příprava do školy.  

 Na závěr Jaroslav zmínil, že by také pomohlo, kdyby vedení školy přistupovalo ke svým 

učitelům a učitelkám jako k „vysokoškolsky vzdělaným odborníkům a jako k lidem s velkým počtem 

znalostí, zkušeností a dobrých vlastností, se vší důstojností“. Podle něj to na této škole není až tak 

velký problém, ale spíše mu vadí „konfrontování s věcmi, které přicházejí z vyšších 

pater“ (Jaroslav). To se týká především různých předpisů a nařízení, která jsou vyučujícím 

předsunuta, a nikdo s nimi o nich nediskutuje. Je pochopitelné, že spousta této administrativy má 

svůj význam, ale možná by stálo za to některé věci trošku zjednodušit nebo změnit, aby měli 

vyučující více času na sebe, na sebevzdělávání a i na studenty a nemuseli trávit odpoledne 

vyplňováním různých formulářů. „Celý ten soubor předpisů je podle mě šíleně 

demotivující“ (Denisa).  
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12. Diskuse 

 

V této části se vrátím k výzkumným otázkám, které jsem si stanovila na začátku a shrnu, 

k jakým závěrům jsem pomocí rozhovorů dospěla. Zároveň budu některá zjištění porovnávat 

s jinými výzkumy a zkoumat, zda se mé výsledky shodují nebo jsou naopak s jinými autory 

v rozporu.  

 

Výzkumné otázky  

 Co učitelům a učitelkám na konkrétním gymnáziu způsobuje stres? 

 Jaké jsou hlavní projevy stresu u dotazovaných vyučujících?  

 Co vyučujícím pomáhá zmírnit stres? 

 Proč je syndrom vyhoření rizikový v učitelství a jak mu lze předejít? 

 

12.1 Co učitelům a učitelkám na konkrétním gymnáziu 

způsobuje stres? 

Ve své práci jsem se zaměřila především na zdroje stresu u dotazovaných učitelů a učitelek. 

Zjišťovala jsem, co jim v rámci profese způsobuje stres. Nejčastěji vyučující zmiňovali začátek 

pedagogické dráhy, jelikož ze školy neměli mnoho zkušeností a museli si sami vytvářet metody, jak 

budou studenty učit a co jim budou v hodinách říkat. V současné době je podle dotazovaných 

příprava budoucích studentů nedostatečná a oni jsou „hozeni do vody bez jakékoliv hlubší 

praxe“ (Jana). To, že je začátek pedagogické dráhy stresující, vyplývá z mnoha výzkumů. Například 

Jesus a Paixao zjistili, že učitelé a učitelky během prvních několika týdnů prožívají šok z reality, 

kdy musejí náhle čelit kontrastu mezi jejich očekáváním vycházejícím z učitelské přípravy a mezi 

realitou (Jesus, Paixao, 1996 in Friedman, 2000). Tento šok, kterému začínající učitelé a učitelky 

musí čelit, byl popsán jako jeden z hlavních důvodů, proč až 30 % vyučujících zanechalo učitelskou 

profesi hned po prvním roce ve škole (Rozenholtz, 1989 in Friedman, 2000).  

Dalším zdrojem stresu, který je však spíše krátkodobý, a tudíž nevede k vyhoření, byly 

některé měsíce během roku, kdy se vždy nahromadí spousta povinností, jako například v lednu či 

červnu, kdy je konec klasifikace. Dále je podle vyučujících náročný březen a duben, kdy jsou 

přijímací zkoušky na střední školy a maturitní zkoušky. Často bývá stresující také začátek školního 

roku, jelikož chvíli trvá, než se člověk po prázdninách adaptuje zpátky do pracovního procesu, a 

také se podle některých dotázaných může objevit nejistota, zda ještě mají studentům co předat.  
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Jelikož je škola, kde probíhal výzkum, velká a působí na ní kolem padesáti vyučujících, 

bývá někdy stresující také komunikace s kolegy. To se projevuje především na poradách, kdy je 

obtížné v takovém počtu něco vyřešit a mnohdy při nich dochází k nedorozuměním. Avšak co se 

týče vztahů s kolegy obecně, tak podle slov většiny dotázaných převažují vztahy dobré. Většina 

dotazovaných vychází podle svých slov s ostatními vyučujícími relativně dobře, avšak ve většině 

případů se jim nesvěřují s osobními problémy, ale spíše spolu rozebírají problémy se studenty nebo 

různé pracovní záležitosti, jako je fungování školy či administrativa. Výzkumy potvrzují, že dobré 

vztahy nejen s kolegy a s dalšími zaměstnanci školy, ale také se studenty a s jejich rodiči, pomáhají 

učitelům a učitelkám zmírnit pracovní stres (Friedman, 2000). 

Jako v mnoha jiných profesích, tak i učitelé a učitelky shledávají problematický větší nárůst 

administrativy. Ta je podle nich často zbytečná a někdy až stresující, když kvůli ní například 

nestíhají jiné povinnosti. To potvrzuje Václav Holeček (2001), který na základě výzkumu stanovil 

sedm stresorů, se kterými se vyučující potýkají, a na prvním místě bylo pracovní přetížení učitelů a 

učitelek, kam patří právě i nadbytečná administrativa. 

S narůstající administrativou souvisí také stres z nedostatku času, který je dán například 

školním rozvrhem hodin, kdy po první hodině je pouze pětiminutová přestávka, během které často 

nestihnou vyučující dojít ani do kabinetu. Stresující je podle jejich slov také, když například učí šest 

hodin v kuse, a tak si mezi hodinami nestihnou odpočinout. S rozvržením času dále souvisí také 

brzký začátek vyučování, který ne všem dotazovaným vyhovuje. Ale na druhou stranu vyučování 

končí dříve než na jiných školách, kde se začíná později. Stresující je také podle některých 

dotázaných přísné rozdělení na hodiny a přestávky, a také striktní vymezení doby, kdy jsou studenti 

ve škole. To pak učitelé a učitelky nestíhají se studenty vyřešit například mimoškolní aktivity.  

Problémem, který je pro učitelskou profesi typický, je sociální přesycenost, jelikož vyučující 

jsou denně v kontaktu s dalšími lidmi. Vztahy se studenty i s dalšími osobami jsou základní 

podmínkou učitelství, a proto se řadí mezi vztahové profese (Šalamounová, Švaříček, 2011). Ve 

vztahových profesích je riziko vzniku vyhoření větší (Šalamounová, Švaříček, 2011). Avšak pro 

většinu dotazovaných není komunikace se studenty stresující, ale naopak jim přináší dynamiku do 

života a tím jim zabraňuje, aby ustrnuli v zajetých kolejích. Vyučující spíše stresují některé skupiny 

studentů s určitými projevy, jako je například malá motivace se učit nebo nezájem o výuku. 

Pro některé dotázané jsou například stresující mimoškolní akce, kdy mají vyučující 

zodpovědnost za studenty. Na druhou stranu ale považují takovéto akce za přínosné, jelikož mohou 

studentům ukázat něco zajímavého i mimo školu. Je pravděpodobné, že s narůstající délkou praxe 

mají učitelé a učitelky za sebou takovýchto akcí více, a tudíž nejsou tolik ve stresu jako ti, kteří 

jedou se studenty někam poprvé. Co se týče vztahů se studenty, většina dotázaných s nimi má 

bezproblémové a přátelské vztahy. To může být dáno také chováním studentů, kdy přeci jenom na 
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gymnáziu jsou studenti, kteří mají o studium alespoň trochu zájem, jelikož museli složit přijímací 

zkoušky. Jiná úroveň bude pravděpodobně na učilišti a od toho se budou také odvíjet vztahy mezi 

vyučujícími a studenty. I přes to však většina dotázaných pociťuje určité zhoršování studentů, což je 

další zdroj stresu. Podle jejich slov je například obtížnější je motivovat ke studiu. 

V rámci zdrojů stresu jsem se ptala také na vztahy s rodiči. Ty bývají podle Václava Holečka 

(2001) také často zmiňovaným stresorem, a to především kvůli nekritickému přístupu ke svým 

dětem, kvůli vyhrožování vyučujícím a stoupající agresivitě rodičů. U dotazovaných učitelů a 

učitelek však vztahy s rodiči neshledávají za významný zdroj stresu. Podle vyučujících jsou tyto 

vztahy sice někdy složité, ale zároveň důležité. Někteří rodiče komunikují s učiteli a učitelkami 

častěji, jiní hlavně tehdy, když se vyskytne nějaký problém. Nikdo s rodiči však neměl nějaký 

výrazně nepříjemný konflikt, což může být opět dáno úrovní školy.  

Dva dotazovaní se zmínili i o vztahu studentů s rodiči. V dnešní uspěchané době nemají 

rodiče na své děti tolik času a naopak děti se rodičům nechtějí svěřovat. Podle Lenky je velký 

problémem, že si spolu rodina nepovídá, že se večer třeba nesejde u večeře a nepopovídají si, takže 

rodiče mnohdy ani neví, co jejich syn či dcera přes den dělali nebo zda mají ve škole nějaké 

problémy. Oproti tomu ze sociologického výzkumu pro MŠMT5 z roku 2009 vyplývá, že úroveň 

zájmu rodičů o školu je vysoká a že si s dítětem o škole povídají často. Většina rodičů pravidelně 

chodí na třídní schůzky, zná vyučující svých dětí a ví, co se ve škole děje. Podle výše uvedeného 

výzkumu se jen malá část rodičů baví se svým dítětem o škole pouze jednou týdně, naopak 45 % 

rodičů se s ním baví denně a 38 % několikrát týdně. Toto vyplývá z odpovědí rodičů, avšak názor 

vyučujících může být jiný. I přes to, že se tento problém týká spíše rodiny, k lepší komunikaci může 

dle mého názoru přispět i škola. Zaujal mě názor Michala, který ve škole působí jako zástupce 

ředitelky. Podle něj jsou velice důležité společné akce školy, kde se sejdou vyučující, studenti i 

rodiče, třeba v rámci školního divadla. Avšak domnívám se, že jak rodičům, tak i vyučujícím to 

může přinést určité komplikace, i když jim to může být zprvu příjemné. Může docházet ke stírání 

hranic a hrozí také konflikty rolí. Je možné, že ani studentům by se takové akce příliš 

nezamlouvaly, jelikož by třeba nechtěli, aby byli rodiče v tak blízkém kontaktu se školou. Větší 

familiárnost ve vztazích tedy nutně neznamená zlepšení fungování školy, avšak domnívám se, že by 

jednou za čas byla takováto větší setkání přínosná. 

Sice spíše dlouhodobějším, avšak i přes to nezanedbatelným zdrojem stresu je také 

nedostatečné ohodnocení profese, o němž se dotazovaní často zmiňovali a který potvrzuje také 

výzkum Karla Paulíka a Václava Holečka (1998). Výzkum je sice starší, ale jak je vidět, nízké 

společenské hodnocení pociťují vyučující stále. Jak jsem zmínila již výše, učitelství je ve 

                                                 
5www.msmt.cz/file/10098_1_1/download/ 

 

http://www.msmt.cz/file/10098_1_1/download/


68 

 

společnosti sice vysoce hodnoceno, avšak podle vyučujících není jejich práce příliš oceňována, což 

bývá někdy stresující. Především finanční ohodnocení je podle nich nedostatečné. V únoru roku 

2016 provedl Sociologický ústav AV ČR výzkum, ve kterém zkoumal prestiž povolání. Na prvních 

místech se umístil lékař, vědec a zdravotní sestra. Mezi hodnocenými profesemi nebyli sice učitelé 

a učitelky na střední škole, ale pouze učitelé a učitelky na vysoké škole, kteří se umístili na 3 místě, 

a hned za ním následoval učitel na základní škole. Oba typy učitelů se v žebříčku umístili mezi pěti 

nejlépe ohodnocenými profesemi, z čehož lze vyvodit, že si podle CVVM společnost jejich 

postavení cení. Avšak podle rozhovorů s učiteli a učitelkami mají oni sami odlišný názor na 

hodnocení učitelství ve společnosti. CVVM používá pro všechny profese maskulinum, s výjimkou 

několika profesí, jako je uklízečka, zdravotní sestra nebo sekretářka. Není tedy například 

zohledněno, že ve školství jsou dominantní především ženy. Přičemž podle pravidelných školských 

ročenek učilo v roce 2015 na středních školách 65 % žen a 35 % mužů. Pro zajímavost, rozdíl 

procentuálního zastoupení na základních školách je daleko větší, a to 86 % žen a pouze 14 % mužů.  

 

12.2 Jaké jsou hlavní projevy stresu u dotazovaných 

vyučujících? 

V souvislosti se stresem jsem také zkoumala, jak se u učitelů a učitelek stres projevuje. Mezi 

fyziologickými projevy se nejčastěji vyskytovala bolest hlavy, ekzémy či úbytek váhy. Někteří 

vyučující se v důsledku nadměrného stresu v noci budí. Stres má vliv také na naše chování a 

jednání. Pokud stres není příliš velký, tak dokáže učitele a učitelky motivovat a povzbudit je v jejich 

činnosti. Jedná se tedy o tzv. eustres. Z mnoha výzkumů však vyplývá, že stres má spíše negativní 

následky, a to se týká také učitelů a učitelek. Ti zmiňují častou únavu, oslabenou imunitu a 

nedosahují požadovaných výsledků (Ray a Miller, 1991 in Zhang, Zhu, 2007).  

 

12.3 Co vyučujícím pomáhá zmírnit stres? 

Mezi aktivitami, které pomáhají dotazovaným stres zmírnit, se nejčastěji vyskytoval pohyb. 

Význam sportu a pohybových aktivit na odbourávání stresů zdůraznili také Blahutková a Charvát 

(Blahutková, Charvát, 2009, in Kohoutek, Řehulka). Učitelství vyžaduje myslet na mnoho věcí 

najednou a jde o intelektuální činnost, avšak při fyzické námaze jde o koncentraci na jednu aktivitu 

tělesné povahy, a tak nejlépe odvede myšlenky na zatěžující povinnosti. Důležitou roli podle 

dotazovaných učitelů a učitelek hraje také kontakt s rodinou a s přáteli, což dokazují i některé 

výzkumy. Pokud kolem sebe jedinec nemá lidi, na které se může obrátit a s nimiž může o svých 



69 

 

problémech mluvit, má to negativní vliv na jeho psychiku a může být náchylnější k vyhoření 

(Sulea, Filipescu, Hora, Ortan, Fischmann, 2012). Dále dotazovaným podle jejich slov pomáhá 

četba, poslech hudby nebo práce na zahradě.  

Co se týče zmírnění stresu ve škole, uvítali by učitelé a učitelky více času a příležitostí pro 

sebevzdělávání, více různých projektových vyučování, kdy by mohli pracovat se studenty i mimo 

školu a také zjednodušení administrativy. 

 

12.4 Jak lze syndromu vyhoření v učitelství předejít? 

Na závěr jsem se zaměřila na syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření postihuje nejčastěji 

jedince, kteří jsou denně v kontaktu s jinými lidmi (Kebza, Šolcová, 2003), a proto se často 

vyskytuje mezi učiteli a učitelkami (Křivohlavý, 2012). Pod tímto pojmem si téměř všichni 

dotazovaní představují především únavu, neochotu ke změnám a odpor k práci i k lidem, s nimiž 

musejí komunikovat. Syndrom vyhoření je pro učitelskou profesi typický, a to podle dotazovaných 

především kvůli neustálému kontaktu s lidmi a nemožnosti kariérního růstu. I přes to se však nikdo 

z dotazovaných za vyhořelého nepovažuje. Je možné, že je to pouze jejich vlastní pocit, a že 

kolegové v okolí by u nich určité známky vyhoření objevili. Avšak dle mého názoru je důležitější, 

jak se cítí daný jedinec. Vyhoření by se dalo podle názoru respondentů nejlépe předejít právě větším 

prostorem pro sebevzdělávání. Více jak polovina dotázaných zmínila, že jednou z nevýhod školství 

je nemožnost kariérního posunu. Je jasné, že ve školství není takovýto posun příliš možný, ale větší 

podpora sebevzdělávání nebo například cirkulace učitelů a učitelek by byla jistě přínosná. To by je 

třeba vyvedlo právě z té rutiny a ze zajetých kolejí, které jsou rizikovým faktorem vyhoření. Něco 

podobného zmiňuje psycholog Antonín Mezera, podle něhož by učitelé a učitelky měli po několika 

letech povinně změnit jak školní prostředí, tak i populaci studentů, které učí (Mezera, in Kohoutek, 

Řehulka, 2011). Měli by mít možnost věnovat se například práci výchovného poradce, metodika 

nebo inspektora. V oblasti managementu se této metodě říká job rotation, avšak podle Antonína 

Mezery je školství vůči takovýmto změnám příliš rezistentní (Mezera6, in Kohoutek, Řehulka, 

2011). 

K tomu, aby se mohli učitelé a učitelky vzdělávat, by potřebovali více času, avšak je jasné, 

že ne každý vyučující si může dovolit mít pouze poloviční úvazek. Dle mého názoru by více 

prostoru pro sebevzdělávání u nich také snížilo míru stresu a oni by zároveň cítili, že se mohou 

alespoň trochu někam posunout a rozšířit si své znalosti. Adéla, která na škole působí již dlouho, 

                                                 
6http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/38/texty/cze/kohoutek_rehulka.pdf, v textu není k psychologovi Antonínu 

Mezerovi uvedený rok. 

http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/38/texty/cze/kohoutek_rehulka.pdf
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říká, že se posledních několik let snaží mít volné pátky, kdy se věnuje četbě odborných knih nebo 

přípravě do školy. Podle Michala by bylo přínosné, kdyby po několika letech měli vyučující nárok 

na rok placeného volna. O volném roce, neboli sabatiklu, se zmiňuje také Pavla Císařovská 

v Antistresovém programu pro učitele a učitelky, kde uvádí: „Každý učitel by měl mít příležitost 

prožít po 7 až 8 letech vyučování tzv. volný rok. Může ho využít podle osobní potřeby k načerpání 

sil, k dalšímu vzdělávání (Císařová, 2002, in Kohoutek, Řehulka, 2011). 

 

13. Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit, co učitelům a učitelkám na jednom pražském gymnáziu 

způsobuje stres. Jelikož jsem s touto školou měla v minulosti osobní zkušenost, bylo snazší oslovit 

vyučující a požádat je o rozhovor. Všichni byli velice milí a vstřícní a ochotně odpovídali na otázky. 

Domnívám se, že všechny rozhovory byly přátelské a dotazovaní se při nich cítili příjemně. Někteří 

mi po skončení rozhovoru sami řekli, že jsou rádi, že jsem je oslovila. Během prvního rozhovoru 

jsem byla nejistá a kladla jsem pouze otázky, které jsem měla předem připravené. Po konzultaci 

s vedoucí mé práce jsem se však začala během rozhovorů více doptávat, což mi umožnilo získat 

podrobnější odpovědi. Sbírání dat mě velice bavilo a ráda bych v takovémto nebo nějakém 

podobném výzkumu pokračovala. Při psaní teoretické části jsem se naučila pracovat s více zdroji 

najednou a vyhledávat informace jak v knížkách, tak ve vědeckých článcích na internetu, a zároveň 

získaná data mezi sebou porovnávat a hledat podobnosti a odlišnosti. Při čtení textů jsem se snažila 

zaujímat kritický pohled a nepřijímat vše jako pevně dané, ale naopak jsem si dohledávala další 

potřebné informace, abych si získané údaje ověřila. Myslím si, že takovýto přístup se mi bude hodit 

jak při psaní dalších prací, tak i v běžném životě, kdy je důležité nad vším přemýšlet a nepovažovat 

získané informace ihned za jediné pravdivé. 

Podle mého názoru je učitelům a učitelkám stále věnováno málo pozornosti, a to i přes to, že 

jsou pro společnost velice důležití. Proto jsem se ve své práci zaměřila také na hodnocení učitelství 

ve společnosti, abych poukázala na to, že z výzkumů sice vyplývá, že je učitelství považováno za 

prestižní povolání, avšak samotní vyučující na to mají odlišný názor. V souvislosti se školstvím a se 

stresem jsem také zkoumala, co by učitelům a učitelkám pomohlo stres ve škole zmínit a co by 

uvítali nového. Myslím si, že by bylo přínosné, kdyby se některé zmíněné nápady, jako je například 

zjednodušení administrativy nebo větší prostor pro sebevzdělávání, alespoň z části realizovaly, 

jelikož by to pomohlo vyučujícím zmírnit stres, a oni by tak byli ve škole spokojenější, což by se 

jistě kladně odrazilo také na kvalitě výuky.  

Všechny mé výsledky jsem důsledně srovnala s literaturou a zjistila jsem, že můj výzkum je 
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ve shodě s dřívějšími zjištěními. To může být dáno například tím, že jsem se zaměřila pouze na 

jednu školu a že jsem se dotazovala velice malého počtu vyučujících. Avšak na druhou stranu 

výhodou takového úzkého zaměření je, že jsem mohla srovnávat výpovědi vyučujících, kteří pracují 

ve stejných podmínkách a při stejném vedení. Z porovnání mimo jiné vyplývá, jak jsou vyučující 

různí – mají individuální potřeby, jinak se vyrovnávají se stresem a jinak interpretují podobné jevy. 

Dle mého názoru by do budoucna bylo jistě přínosné takovýto nebo podobný výzkum 

rozšířit a například porovnávat různé stupně škol a zjišťovat, s jakými stresory se potýkají učitelé a 

učitelky v mateřských nebo základních školách, popř. na vysokých školách. Dále by bylo zajímavé 

porovnat školy, které jsou ve velkých městech, se školami, které jsou v menších městech nebo na 

vesnicích. Některé zdroje stresu by se pravděpodobně shodovaly, avšak domnívám se, že by 

takovýto rozšířený výzkum mohl přinést zajímavé výsledky, odhalit další zdroje stresu, a tak 

pomoci některé stresory odstranit, nebo alespoň zmírnit. 

Myslím si, že by bylo dobré, kdyby například ředitelé škol věděli, s jakými problémy se 

vyučující potýkají a jakým stresům musejí čelit. Pokud o nich budou ředitelé vědět a zároveň se 

pokusí s nimi něco udělat, budou učitelé a učitelky ve škole spokojenější, což se odrazí na kvalitě 

výuky a také vztahy se studenty budou lepší. Domnívám se, že praktické využití mých výsledků se 

nemusí vztahovat pouze k tomuto jednomu gymnáziu, ale že by se také ostatní školy mohly 

inspirovat a nechat si například podobný výzkum mezi zaměstnanci udělat, aby věděli, co mají 

zlepšit či změnit, aby bylo školní prostředí pro pokud možno pro všechny příjemné a co nejméně 

stresující. 
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Příloha 

Rozhovor č. 1 (Jana) 

 

Jsem studentkou 4. ročníku FHS UK a ráda bych s Vámi dělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, 

který je součástí mé bakalářské práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný nebo 

když Vám budou některé otázky nepříjemné, tak mi můžete říct nebo rozhovor ukončit. Získaná data budou 

sloužit pouze pro vědecké účely. Během rozhovoru se můžete na cokoli zeptat, zkuste být při odpovídání co 

nejotevřenější. Kvůli následnému zpracování dat musím rozhovor nahrávat, tak tímto se Vás chci zeptat, zda s 

nahráváním souhlasíte. 

Ano. 

Tak začneme. Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, proč jste si vybrala právě tuto profesi, co Vám to přináší a co 

Vás na té profesi naplňuje? 

Za prvé jsem se hlásila v době, kdy nebylo tolik možností na výběr. Já jsem byla humanitně zaměřená, takže v úvahu 

připadaly jazyky, historie, psychologie, a protože jazyky mě připadaly zajímavé a taky nejschůdnější vzhledem k 

šancím být přijata, tak jsem si podala přihlášku na filozofickou fakultu, obor germanistika, bohemistika. Rozhodnutí 

studovat germanistiku ovlivnila i moje profesorka na němčinu. 

Vaše aprobace je tedy… 

Germanistika, bohemistika na filozofické fakultě. Později jsem si dodělala ještě dramatickou výchovu na DAMU. 

A tady učíte jaké předměty? 
Tady učím pouze němčinu. 

Co je pro Vás podstatou učitelství, co v tom shledáváte? 

Možnost být s mladými lidmi, nechat se jimi inspirovat a zároveň je třeba trochu ovlivnit na jejich budoucí cestě. 

Jak dlouho učíte? 
13 let. Před tím jsem dělala různá jiná povolání. 

Jako třeba? 

Tlumočila jsem, překládala jsem, učila jsem nějaký čas i na vysoké škole, pak jsem pracovala pět let v jedné vzdělávací 

firmě, kde jsme dělali outdoor vzdělávání managerů. Mým celoživotním tématem je zážitková pedagogika, které se 

věnuji ve volném čase převážně. 

A tady na té škole učíte jak dlouho? 
Těch 13 let. To je moje první škola. 

V jaké funkci tady působíte? Máte nějakou funkci, jako třídnictví… 

Nemám žádnou funkci. Jo, třídnictví. 

Jak je podle Vás ve společnosti učitelství hodnoceno? 

Já se setkávám s kladným přijetím ze strany jak studentů, tak rodičů. Celospolečensky si myslím, že je to velmi 

ambivalentní vnímání. Myslím si, že oficiálně se tvrdí, že učitelé jsou důležitým povoláním, ale ve skutečnosti si 

myslím, že se pro prestiž tohoto povolání celospolečensky příliš mnoho nedělá. 

Jste v učitelství spokojená? 
Ne stoprocentně. Velmi mě naplňuje práce ve třídě, před třídou, s mladými lidmi. Méně už mi vyhovuje ten systém, ve 

kterém se musím pohybovat. Především to, že člověk nemá možnost kariérního růstu, že není možnost se nikam 

posouvat a stát se třeba člověkem, který bude školit ostatní, že těch možností, kam se posunout, je málo. A když dělám 

jednu práci dlouho, tak mě to začíná unavovat. 

O problémech jste se vlastně zmínila. Nebo setkáváte se s dalšími problémy? Napadá Vás něco dalšího? 

Problémy ve školství... No přináší ten systém, který je velmi málo pružný. Myslím si, že nepříliš dokáže rozlišit dobré 

pedagogy od špatných, nedokáže je vyselektovat, nedokáže těm dobrým nabídnout odpovídající růst. To jsem v podstatě 

zopakovala to, co jsem říkala už před tím. 

Jaké vztahy máte s kolegy? 

Řekla bych, že nemám mezi nimi příliš osobním přátel. Ty cíleně vyhledávám někde jinde, ale mám s nimi slušné 

vztahy. Myslím si, že mí kolegové jsou vesměs lidé, s kterými mohu vyjít. 

A máte mezi nimi takoví, s nimiž se můžete poradit o svých problémech, spíš tedy, co se týče školy, za kým 

můžete jít... 

Mám pár vytipovaných kolegů, s kterými sdílím odborné problémy. Takhle bych to nazvala. 

Jaké vztahy máte se studenty? 
Vřelé, přátelské. 

Dokážete si zjednat pořádek? Poslouchají Vás? 

Co si myslíš? Sama jsi mě zažila (smích). Já si myslím, že jo. Myslím si, že mě respektují, že zároveň se snažím, aby ze 

mě neměli strach, ale aby ve mně viděli, vnímali autoritu. 

Což se Vám, si myslím, daří. A jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? 

Velkou. Já se vždycky snažím být s nimi v kontaktu. Především s rodiči své třídy, a to nejenom během třídních schůzek, 

ale i v neformálním kontaktu. Vyzývám je k tomu, aby mi o problémech psali, aby mi je sdělovali a pokud mají nějaký 

problém se svým dítětem, tak se snažím jim v tom  pomoci. 
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Myslíte si, že mají pro Vaši práci pochopení? 
Měla jsem dvě třídnictví, teď mi končí druhé a nesetkala jsem se s žádnou zápornou reakcí, nebo téměř žádnou. 

Dovedete si představit, že pracujete jinde, že děláte něco jiného? 

Dovedu (smích), ale mělo by to být vždycky s lidmi. 

Způsobuje Vám něco v rámci profese stres? 

Toť otázka. Jó, porady. Porady, kdy taková ta snaha něco řešit se míjí účinkem, protože samozřejmě v padesáti lidech 

nelze nic vyřešit, takže to je jednosměrná činnost, kdy my jenom posloucháme to, co nám vedení sděluje a máme 

minimální možnost to nějak ovlivnit nebo se k tomu vyjádřit. Byť se to tváří, že ano, ale sama chápu, že v padesáti 

lidech nelze tenhle postup prosadit. 

A třeba co se týče přípravy… 

Dál mi působí stres to, že během výuky se snažím řešit několik dalších aktivit, projekty, soutěže. Snažím se prostě 

nabízet studentům ještě nějaké jiné aktivity, a protože vlastně ta pracovní doba je velmi přísně rozčleněná na hodiny a 

přestávky, tak o těch přestávkách většinou nestíhám tyhle věci vyřešit a mám stres z toho, že nestihnu začátek 

vyučování. Vlastně ta doba je velmi striktně vymezená tou dobou, kdy ty studenti jsou ve škole a v té době mám pouze 

přestávky k řešení mimoškolních aktivit, a to mi působí stres. 

A musíte se tomu věnovat třeba odpoledne, ve volném čase? 

Já úplně neberu to jako úkorně, že mám tu pracovní dobu nepravidelnou, že se věnuji školním věcem i o víkendu nebo 

po večerech. To nevnímám úkorně. Jenom to, že organizační věci nemohu řešit jindy než o přestávkách. To mi působí 

problémy. 

Máte takové zkušenosti trvale nebo až třeba v poslední době? 

Mám takové zkušenosti trvale, protože si myslím, že to charakter toho povolání, charakter povolání, které vykonáváme, 

jinak neumožňuje řešit. 

Myslíte si, že to ostatní vyučující cítí podobně? Bavili jste se třeba o tom? 

Někteří ano, někteří ne. Jsou kantoři, kteří pouze vyučují a mají mimoškolních aktivit nebo dalších aktivit minimálně, 

tudíž tento stres nevnímají. Jsou učitelé, kteří to mají podobně jako já a vnímají to taky podobně. 

Jak se u Vás projevuje stres? Jak se u toho cítíte? 

Nesoustředěností, roztěkaností. Vnímám některé situace, ve kterých se nechovám, tak jak bych chtěla, třeba to zpětně 

vyhodnocuji jako nepříjemné třeba pro své okolí, sama cítím nepohodu a nejsem spokojena. 

Jak na Vás stres působí? Motivuje Vás taky? 

Tak já jsem člověk, který částečně stres vyhledává, protože bez stresu by mi život připadal nudný, ale mám ho ráda do 

určité míry. Když je ho hodně, tak samozřejmě to na mě působí negativně, jsem unavená, nesoustředěná, nepříjemná a 

není to dobré ani pro mě, ani pro okolí. 

Co Vám pomáhá ten stres zmírnit? 
Dýchání, cvičení a povídání s kamarádkou o svých problémech. Pes, můj pes – foxteriér, který mě nutí chodit na 

vycházky, a myslím, že celkově má povaha, která má schopnost rychlé regenerace. Jo a ještě také setkání právě se 

třídou, s mladými lidmi. 

Je nějaká činnost, při které se uvolníte nejlíp? 

Nejlíp se uvolním při józe a v divadle. 

Myslíte, že máte dostatek času i na sebe, na své koníčky? 

Začíná to tak být teď v poslední době, že si začínám vědomě věnovat více času. 

Kdy se jim věnujete těm koníčkům? 

Koníčkům se věnuju, snažím se každý den. To znamená každý den cvičit, každý den si dopřát nějakou malou radost, 

přečíst si něco, jít do divadla, povídat s kamarádkou. Skutečně to není  jakoby koncentrováno jenom na víkend. Snažím 

se i ve všední den. 

Kdo Vám pomáhá zbavit se pracovního napětí nejvíc? 

Můj pes (smích) a moji přátelé. 

Cítíte podporu od okolí? Máte třeba kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout, poradit se s problémy? Ve 

škole jste říkala, že to moc není… 

No tak... Ve škole to moc není. Mám tady dvě, tři kolegyně. Doma jsem teď jenom s nejmladším synem, ale ten je velmi 

podpůrný. No a vědomě si pěstuju okruh několika přítelkyň, s kterými se pravidelně scházíme. Prostě vzájemně si 

pomáháme vyslechnout své problémy. Neříkám, že řešit, to  musí každý sám, ale už to, že tě někdo vyslechne, to 

pomůže. 

Doma můžete mluvit o svých pracovních problémech? Nebo synka to moc nezajímá? 

Joo, zajímá, zajímá ho to. Takový pro něj je to ještě čerstvý. A bohužel teda nemám partnera, takže... Dřív jsem o tom 

hodně mluvila i s manželem, což teď nemůžu (povzdech). 

Je pro Vás rodina spíš prostor pro to uvolnění toho pracovního stresu nebo Vám to i další stres ještě způsobuje? 

Ne, nezpůsobuje mi rodina žádný stres, nebo žádný velký stres. Takový ten běžný, no… 

A co byste ve škole uvítala jiného, co by Vám třeba pomohlo ten stres zmírnit? 
Co bych uvítala? No, to je otázka. Uvítala bych ještě větší prostor pro mé aktivity, to znamená větší pochopení. 

Neříkám, že ho nemám to pochopení, ale je to takové střídavé. Někdy narážím na bariéru, někdy ne. Takže větší 

pochopení a říkám, větší prostor pro seberozvoj a pro to někam se posunout. Třeba kdybych měla možnost, já nevím, 

víc pracovat s mladými lidmi i mimo školu, nebo kdybych třeba nebyla tolik svázaná, tím, že musím každý den ráno v 
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osm začít a  ve dvě skončit, tak to by mi pomáhalo. Neříkám, že je to u nás na škole špatné... Je to v rámci toho systému 

ještě myslím si, že hodně otevřené u nás, ale někdy prostě narážím na takovéto bariéry, že třeba nemůžu jít s dětmi do 

divadla, protože píšou písemky a testy a jsou prostě vynervovaní. Jo, nebo prostě nemůžeme dělat hodně mimoškolních 

aktivit, protože hodně zameškáváme. Možná by mně víc vyhovoval posun systému směrem k projektovému vyučování, 

ale narážím na to, že hodně kolegů neví, co je projektové vyučování. Vlastně se ho bojí. Nedokáže je to naplnit, to 

slovo. 

A přemýšlela jste třeba o změně školy? 
Noo, přemýšlela, taky přemýšlela. Ale nevím, jestli když bych šla do jiné státní školy, tak by to tam nebylo ještě horší. 

To si právě myslím, že ten systém neumožňuje moc změny. A soukromé školy… Uvažovala jsem o tom a stále o tom 

uvažuji. 

Cítíte se často vyčerpaná a unavená? 
Ne, necítím (smích). 

Co si představujete pod pojmem syndrom vyhoření? 

No, když to tady bude trvat dlouho, takhle jak to trvá, že nebudu mít možnost žádný změny a postupu. Jako třeba mě by 

bavilo dělat výchovného poradce, a to je bez šance, protože to ovlivňuje ředitel a prostě ředitel to vybírá podle ne mně 

jasných kritérií. Podle mě na to vybere i úplně nekvalifikovaného člověka, ale nevím, podle jakých kritérií. Jo, to by byl 

třeba posun. Nebo třeba kdybych mohla vzdělávat učitele, to by mi taky vyhovovalo, ale možná je to jenom o mně, že 

vyvíjím málo aktivit v tomto směru, že jsem příliš zavalená současností a věcmi v současném profesním životě. 

Myslíte, že by to tady uvítali? Vzdělávání učitelů… 

Já myslím, že ne. Narážím na to, že já mám hodně jiný přístup k té profesi než má hodně mých kolegů a je to daný taky 

tím, že jsem pracovala někde jinde, že jsem pracovala dlouho mimo školství a ten můj pohled na školství je úplně jiný 

než narážím. Je to taky částečně daný mojí povahou. Uvědomuji si to, ale narážím prostě. 

A označila byste se za vyhořelou? 

Ne, ne. 

Považujete syndrom vyhoření za riziko učitelství? 

Myslím si, že hodně kolegů je vyhořelých. U těch, co tady učí od samého začátku a nepoznali nic jiného, tak si myslím, 

že jsou vyhořelí, aniž o tom vědí. 

Proč si to myslíte? Jak se to u nich třeba projevuje? 

Protože je u nich znát určitý stereotyp, nechuť ke změnám, nechuť pouštět se do nových věcí dokonce jim brání. Chtějí 

prostě jen přežít a mít svůj klid. A škola je pro ně většinou místo, kam si chodí třeba i odpočinout nebo kterou se snaží 

mít rychle za sebou. Tak to vnímám. Možná to tak není, ale vnímám to tak. 

A jaké mohou být příznaky syndromu vyhoření? 
No právě tohle to, ta neochota ke změnám, přílišná kritičnost ke všemu, bez toho, že by rozlišili, co je dobré, byť to pro 

nás znamená určité nepohodlí a to není dobré, protože to systémově ničemu nepomůže. Nebo nepomůže to ke 

zlepšování atmosféry ve škole. Neochota jakkoliv se občansky zapojovat s výjimkou toho, že pořád tady v kuloárech se 

něco řeší a kritizuje, ale už není ta ochota ke změně. Myslím, že tu ochotu ke změně a k růstu a k vývoji bych viděla 

jako nejzákladnější znak. Pokud ta ochota není jako nejzákladnější znak toho syndromu vyhoření. 

A jak by se tomu dalo předejít třeba? 

No nevím ve školství… Podle mého školství je hodně takové jako rigidní v tom, že můžete přijít na jednu školu a být 

tam třicet let a nic Vás nenutí ke změně. Není tam žádná konkurence. Dokonce učitelé konkurenci  vnímají jako velmi 

negativní slovo, kterého se bojí. Primárně se ho bojí, a proto konkurenci odmítají a nazývají ji kapitalistickým nešvarem 

a prostě jakoby se levicově orientují tím, vymezují vůči konkurenci, vůči konkurenceschopnosti a… Já jsem zapomněla 

tu otázku… 

Jak se tom dá předejít… 

Jak se tomu dá předejít… No, myslím si, že u té starší generace těžko, ale na místě ředitelky bych hodně pracovala s 

mladými lidmi, s mladými učiteli a těm bych dávala prostor k nějakému posunu, podporovala bych jejich vzdělávání a 

takové to skutečné vzdělávání. Ne to, že si každý rok odškrtnu nějaké školení, na které jdu a které mi v podstatě nic 

nepřinese. A dalo by se tomu předejít možná systémově tak, že by učitelé cíleně cirkulovali, že by prostě měnili místa 

na škole, že by se prostě ucházeli o jiná místa. V současné době ten systém nenabízí příliš velký posun, jo. Když půjdu 

na jinou školu, tak tam budu dělat totéž, ba co víc, vlastně budu začínat znovu od nuly, jo. Není nějak možnost zúročit 

to, že jsem tady už něco dokázala, protože není ten kariérní systém. Není nějaké měřítko toho, že ten učitel už je 

zkušený, že by teda měl vykonávat nějakou zkušenější pozici někde jinde na škole třeba nebo i tady na škole. 

A doporučila byste pedagogickou fakultu a profesi učitele? 

Já bych doporučila pedagogické fakultě změny. Větší otevřenost alternativním systémům. Dokonce bych si 

představovala změny v systému vzdělávání budoucích učitelů, protože tak jak je to teď nastaveno, je to absolutně 

nedostačující, protože mladí pedagogové jsou hozeni do vody bez jakékoliv hlubší praxe. To, že mají dvacet hodin 

někde odučit na nějaké škole pod vedením jakéhosi  zkušeného pedagoga, je pro mě absolutně nedostačující, protože 

když vidím, kdo je považován třeba za zkušeného (ukazuje uvozovky) pedagoga, který může vést budoucí pedagogy, 

tak si myslím, že mnohdy by ten učitel neměl vést budoucí pedagogy, protože sám není dostatečně kvalifikovaný. 

Myslím si, že tak, jak je to třeba nastaveno v Německu, že tam mají budoucí učitelé po absolvování studia ještě dva 

roky na další vzdělávání, než skutečně samostatně vyučují a že vyučují pod vedením opravdu zkušeného pedagoga, 

který před tím prošel nějakým vzděláváním a má k tomu určitou kvalifikaci vést budoucí pedagogy. Že ten systém je 
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daleko lepší. Já nevím, jestli se teďka vyjadřuju srozumitelně, ale v Německu je to tak, že čerstvý pedagog nastupuje do 

jakého si referendariátu, to znamená, že dva roky se ještě na nějaké nové škole, kde učí míň hodin, dál ještě vzdělává a 

skládá zkoušky. Je pod stálým drobnohledem zkušeného pedagoga a teprve po těch dvou letech referendariátu může 

samostatně učit, pokud splní veškeré podmínky, které ten referendariát stanoví. 

Je škoda, že takový systém nemůže být u nás. 

No, u nás vyjdou z pedagogické fakulty a jdou rovnou učit. Sice mají jakéhosi tady ve škole přiděleného jakéhosi 

pedagoga, který nad nimi bdí, ale není to nijak zohledněno, ani časovou dotací, ani finančně, čili pro toho vedoucího 

učitele je to fakt zátěž a nemá pro to prostor, aby toho začínajícího pedagoga vedl. 

Tak, to je z mé strany všechno. Myslíte, že je něco, na co jsme zapomněli třeba? 

Ne, já děkuju za tu možnost si popovídat o těch věcech. Pro mě by možná bylo dobré, kdybych měla ty otázky k 

dispozici předem, abych si to mohla rozmyslet, protože teď jsem měla pocit, že musím odpovídat jako rychle nebo že 

máme nějak vyměřený čas a vlastně sice mám v hlavě zformulované odpovědi, ale pomohlo by mi, kdybych se na to 

mohla připravit. Možná poslat ty otázky dopředu. 

Jo. Děkuju za radu a chtěla byste se na něco zeptat Vy? 

Ne. 

Rozhovor č. 2 (Denisa) 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná, když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely. Zkuste být při odpovídání co nejupřímnější a nejotevřenější. Kvůli 

následnému zpracování dat musím rozhovor nahrávat a tímto se Vás chci zeptat, zda s nahráváním souhlasíte. 

Ano. 

Děkuji. Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, proč jste si vybrala právě tuto profesi. 

To byly náhodné okolnosti, jako blízkost pracoviště a náhodné setkání s třídním, kterého jsem sama na téhle škole měla. 

A ten Vás třeba nějak motivoval? 

Ano, ten mi řekl: „Pojď k nám, budeš si učit, co budeš chtít“ (smích). 

Vy jste ale nevystudovala pedagogickou fakultu. 

Pedagogickou jsem nevystudovala, ale vystudovala jsem češtinu a filozofii na filozofické fakultě. 

A dělala jste i něco jiného před tím? 

Úřední práci, úřednickou práci. 

A pak jste začala učit tady, a kdy? 

Po mateřský. 

Jak je to dlouho? Jak dlouho tady už učíte? 

Dvacet let. 

A měnila byste? 

Ne. 

A co Vám přináší učitelství? 

Dost dlouho to byla motivace k dalšímu sebevzdělávání a poznávání nových souvislostí, to ale v dnešní době už nehraje 

tak velkou roli. 

A co Vás na tom naplňuje? 

To co jsem vlastně před tím říkala. To znamená - ta nutnost dalšího sebevzdělávání. 

Jaká je tedy Vaše aprobace? 
Tu aprobaci jsem uváděla, čeština a filozofie, no. 

A ty samé předměty učíte, že? 

Tak jest. 

Co shledáváte jako podstatu učitelství? 

To je taková velmi obtížná otázka. 

Když učíte filosofii (smích).. 

No jistě (smích). Já si myslím, že základ, a to jsem v souladu s novými pedagogicko-didaktickými koncepcemi, 

skutečně není předávání sumy znalostí, ale určitých postojů, řekněme spjatých s hodnotami. Ti druzí si musí sami 

promyslet, jestli tenhle soubor hodnot je pro ně relevantní nebo není. Ale občas znalosti by taky nebyly teda na závadu. 

V jaké pozici tady ve škole působíte? Máte třídnictví? 

No pravda že! Ano. 

A už několikátý rok? Několikrát za sebou? 

Potřetí a chválabohu na výsostech už naposledy (smích). 

Jak je podle Vás ve společnosti učitelství hodnoceno? 

Tomu všichni rozumí. A to znamená, když si myslíme, že něčemu rozumíme, tak to zpravidla hodnotíme velmi špatně, 

to jest nekvalifikovaně. To je obor, do kterého mluví všichni, protože buď do školy chodili, nebo mají... No asi všichni 

chodili do školy… Případně mají děti nebo potomky, kteří chodí do školy, a následkem tomu všichni rozumí, že jo. Ale 

já jsem odbočila do té otázky. Nejsem schopna to zobecnit. Na straně jedné se, jak by řekla naše paní ředitelka, ze 

strany takzvané rodičovské veřejnosti, jeví určitý prvek úlisnosti kombinovaný právě s tou tendencí k vševědoucnosti, a 

to všechno podbarveno despektem (zdůraznění slova despekt) vůči kantorům. 
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A jak se to třeba projevuje podle Vás? Ten despekt.. 

To je dobrá otázka. (přemýšlí) 

Třeba z vlastní zkušenosti.. 

Pokud si pamatuju některé výjevy z třídních schůzek, tak reakce rodičů byla třeba někdy velmi jaksi bouřlivá, nebo 

negativní vůči určitým stránkám toho působení. A prostě nepochopení problému v tomhle. Nevím, no. Možná i ten 

despekt je možná moc silný slovo (pauza, přemýšlí). Nevím, je to možná v diskurzu té společnosti, která rozeznává 

jenom polohu klient – studenti jsou klienti a my jsme ti, co je máme obsloužit. Ale dneska už ne znalostmi a už vůbec 

ne hodnotami, ale ví bůh čím, přípravou na maturitu, která jest trivializovaná. 

A tím se můžeme dostat k další otázce, jestli jste v učitelství spokojená? 

Já mám před důchodem, vlastně jsem v důchodovém věku, takže se mě ty změny, k nimž dochází v posledních letech, 

nijak zvlášť nedotýkají, ale upřímně lituju mladší kolegy, kteří se budou prodírat záplavou předpisů, zákazů a příkazů, 

které se týkají naprosto fakultativních věcí a ničeho podstatného. Takže já to beru s humorem. 

A ještě s nějakými dalšími problémy se potýkáte? 

Já se nepotýkám už skoro s ničím, ale dovedu si představit, co je… Záleží na tom, kdo a na jaké úrovni  bude o té práci 

uvažovat. Formalizace a bezduchost si myslím, že budou hlavní problémy. Mladší generace, pokud si to bude brát. 

Pokud si to nebude brát, tak udělá padesát slidů a bude je recyklovat celý školní rok a nebude muset dělat nic. 

Myslíte si, že k tomu jsou teď vedeni mladší učitelé? 

Nedokážu to posoudit. Jestli jsou vůbec vedeni. 

Nebo jestli takovýmto způsobem vyučují.. 

Tak záleží na tom, jaký je to člověk. To se nedá zobecnit. Jsou mladí kolegové, kteří učí zcela nepochybně dobře. Ale 

celý ten soubor předpisů je podle mě šíleně demotivující. Třeba ta představa maturity v češtině. Příklad uvedu. 

Kolegyně, která učí Nad Alejí, se rozhodla, že už češtinu učit nebude, že to prostě nemá smysl. 

Kvůli tomu papírování? 

Ne. Kvůli podobě té maturity. Tak vy jste ještě maturovala důstojně nebo už z knih? 

Z knih. Z dvaceti knih. 

Dvacet knih a mohou si zvolit studenti dvě knihy od jednoho autora. Když to někdo vezme důsledně, tak je to deset 

autorů. To je groteskní. 

To máte jako deset období. 

Ale jakých deset období. Tam můžou narvat dva Shakespeary, to máte jedno. Narvou tam dvě Němcový, druhý. Dvakrát 

Orwel, třetí. Dvakrát Čapek, čtvrtý. No a co se tam dá dát ještě dvakrát, aby to nebylo moc dlouhý. Mácha ne, ten je 

moc těžký. 

Krysaře (smích).. 

Krysaře, no já nevím (smích). No, ale víte, co myslím. Prostě trivializace té výuky je otravná. A adorování moderních 

technologií má naprosto neuvěřitelný destruktivní následky. Respektive ty technologie mají destruktivní následky, a ta 

adorace, to je poslední hřebíček do rakve. 

Jaké máte vztahy s kolegy? 

No, buď neutrální, nebo dobrý. 

A máte mezi nimi třeba takové, s kterými se můžete poradit o nějakých problémech. 

Určitě. 

A problémy se týkají jen školy nebo i osobních problémů? 

Určitě pracovní, nejasnosti, školní věci. No soukromý věci neřeším ve škole. 

A jaký třeba pracovní věci řešíte nejčastěji? 

Třeba některé zapeklité otázky pravopisné či interpunkční (smích), kdy fakt jsou jako nejednoznačný. 

A řešíte třeba i studenty? 
Samozřejmě. Zvlášť, když jsou to nějací excentrikové. 

A myslíte si, že je důležité takovéto kolegiální sdílení? 

Co mám sdílet? 

Že třeba právě se poradíte o těch problémech. 

Jo tomu se říká kolegiální sdílení, aha (smích). To, že se spolu lidi baví, to jsem netušila. Dřív se říkalo, že se spolu lidi 

baví (smích). Teď jsme o tom mluvily, samozřejmě, problémy věcný, školní případně se studenty. Myslím, že i ostatní 

kolegové vždycky informují ostatní. Že bychom toho člověka třeba mohli trošku šetřit, protože má nějakou tragickou 

událost za sebou. 

 A jaké máte vztahy se studenty? Jak byste to třeba popsala? 

Jak bych to řekla.. Na šerpě, kterou si naši chlapci nechali udělat na maturitní ples, byl nápis „Já vás zničím“. Citace 

mého výroku. Já myslím, že z toho plyne, z toho, že si z toho udělali nápis na šerpě, že je opravdu chci zničit a že to 

jsme obě strany schopny brát s humorem (smích, řečeno s nadsázkou). Protože tadyhle, oni byli docela vtipní (ukazuje 

šerpu, kterou ji studenti věnovali) a taky mi věnovali šerpu s nápisem „Třídní učitelka“ a kde je ten nápis „Stále je 

mohu zničit“ (smích). Takže to jsou takové ironické vztahy. 

Takže vesměs přátelské? 

To je asi silné slovo. Ale s jistým humorem. 

A myslíte si, že Vás poslouchají? 

No, pokud se jim podaří na chvíli odložit mobily a přitom v tom krátkém mezičase než usnou, tak možná (řečeno 
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sarkasticky, smích). 

A snažíte se třeba nějak zaujmout jejich pozornost? 
Narážíte na to, že moderní škola by měla být něco mezi prátrem a tivoli. Tady si dovolím citovat kolegu: „Škola není 

pro zábavu“, žádný kašpárky jim dělat nechci. Že je nezajímají věci samotné, to je jiná kapitola. Ne, samozřejmě, že se 

člověk snaží jim nějak jaksi apelovat na jejich pozornost. Na pozornost studentů, ale taky záleží na tom, jestli to jsou 

chlapci programátoři nebo studenti jiných tříd. Takže je rozdíl mezi jednotlivými třídami, kdybychom se bavily úplně 

věcně. 

Jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? 

Snažím se rodiče eliminovat (smích). 

A třeba obrací se na Vás s nějakými problémy nebo Vy naopak řešíte s nimi nějaký problémy? 

Jo, jo. Teď samozřejmě ti moji studenti jsou dospělí, takže ze zákona se musím obracet na ně, ale v tom období před 

dosažením dospělosti, tak samozřejmě, že když byl nějaký problém, tak se řeší s rodiči a já si myslím, že korektním 

způsobem. 

A mají pro Vaši práci pochopení? 

Já nevím. To se musíte zeptat těch rodičů (smích). Já myslím, že jo. 

Já jsem myslela, jestli jsou třeba spíš na straně studentů, když řešíte nějaký problém. 

Jak kdo. Záleží na míře soudnosti těch rodičů. To je strašně široká škála. Jsou lidi, kteří háji mládě po vzoru modelu z 

živočišné říše, a jsou lidi, kteří jsou schopni spílat dítěti až neadekvátně. To se nedá zobecnit. 

Způsobuje Vám něco v rámci profese stres? 
Ale co je stres? Nad tím jsem uvažovala, už když jsme se o stresu bavily. Co je stres? Stres je nějaká aktivizace 

organismu, když čelí úkolu. Stres je nezbytně nutný. Bez stresu bychom se tam všichni rozpadli, stres pociťují jistě oni 

taky, někdy. Tak, v tom běžném slova smyslu to je určitá vybavenost k tomu, aktivně konat a nutný předpoklad. Jestli je 

tohle stres, tak je to v pořádku. Jestli máte na mysli extrémní případy.. 

Tak stres Vám můžou způsobovat neukáznění žáci, třeba.. 

Mně jdou akorát na nervy. Je to stres? 

Záleží na tom, jak se při tom cítíte. 

Cítím vztek, no. Vztek je vztek. Vztek není stres. A do jisté míry mi to připadá urážlivý. Ale celoživotně to bude jejich 

problém, ne můj, že jsou hloupí. A arogantní. 

Nebo třeba příprava do školy.. 

Příprava do školy mně nevadí. To je možná na tom to nejzábavnější. 

Nebo porady.. 

Nuda. Nuda, nekonečná nuda. Zvlášť, když kolegyně zapomenou přinést bonbony a tyčinky (smích). 

A když u toho stresu ještě zůstaneme. Zkuste třeba alespoň, jak se u Vás stres projevuje. Nemusí to být ve škole. 

Ve stresu je každý.. 

Když je ten stres nekonstruktivní.. Když je konstruktivní, tak je to větší míra aktivity. 

A dokáže Vás třeba povzbudit? 

No jasně, větší míra aktivity. A dokonce člověk i začne občas přemýšlet, když mu nic jiného nezbývá. A když se to 

přepálí, tak je to historický konání. Další kolo by byly slzy a sebevražda. No, ale tak daleko to člověk nesmí nechat 

dojít. V té škole určitě, když někdo není pokrytecký, tak řekne, že jde do některých tříd, že na nějaké hodiny chodí 

absolutně bez stresu a i třeba s jistou zvědavostí, zatímco jsou prostě třídní kolektivy, kde je člověk nerad, protože je 

tam prostě několik jedinců, kteří smysl svého života spatřují stále v provokaci a jak jim dochází fantazie, tam stále 

primitivnější provokaci. Třeba. Nebo jenom proto, že studenti nejsou ochotni přistoupit na jakoukoli spolupráci. Něco si 

přečteme, tak oni si to nepřečtou, žejo. O něčem budeme uvažovat, tak rozhodně uvažovat nebudeme. 

Ale je tohle pro Vás stresující nebo je to právě ten vztek? 

Je to prostě protivný a ty lidi jsou nudní. Ale samozřejmě člověk časem pochopí, jak ty lidi fungují, tak si proti tomu 

vytvoří určitou imunitu, ale zpočátku, než to pochopíte, třeba jaký tam jsou vztahy a kdo s kým, proti komu, tak je to 

stresující. Ale když už pochopíte, kdo zase usne, kdo bude prudit, kdo bude chodit na záchod, kdo se bude bavit, kdo si 

vytáhne po pátý mobil, aby odpověděl na nějakou strašně naléhavou smsku nebo okamžitě napsal, že ještě žije 

(sarkasticky řečeno). Jakmile člověk do toho pronikne, tak to pak tak stresující není. 

Ale už jste si po těch, kolik jste říkala, dvaceti letech, na to zvykla, nebo pokaždé je to na začátku stresující, 

nepříjemný? 

Když se člověk ocitne tváří v tvář takovému kolektivu, tak trvá nějakou dobu, než pochopí, jak to funguje. A ten začátek 

je stresující, protože ten stres je v situaci, který ne úplně dobře rozumíte. Jakmile jí porozumíte, tak taky víte, co s tím 

máte dělat. 

A jak si myslíte, že zvládáte stres? Kdo Vám ho třeba pomáhá zmírnit? 

Já si ho zmírním sama. Občas se vynadávám, to ano. Najdu si nějakého kolegu, který učí ve stejně pitomý třídě, chvíli 

si nadáváme a hned je nám veseleji (smích). Tak třeba s kolegy si můžu postěžovat. 

A třeba mimo školu? 

Ne, mimo školu sbírám jenom žertovné příběhy a sděluji nějaké veselé historky. 

A neradíte se třeba, když máte nějaké problémy? 

Jako s pedagogickou poradnou? (smích) 

Jestli máte třeba přátele kolem sebe, s kterými se třeba můžete poradit. 
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Ne, já si poradím. Tak jako jedna věc je poradit si a druhá věc je postěžovat si. Postěžovat si můžu kde komu, akorát, že 

to nemá žádný smysl. To je nejlepší, když si člověk postěžuje těm kolegům a s nimi se taky může poradit, protože to 

jsou konkrétní lidi, které oni znají taky. 

Je nějaká činnost, při které se nejlíp uvolníte, kdy trošku zrelaxujete? 
Takových činností je víc. 

Jako třeba? 
Třeba odjet na hory a tam lyžovat, to je výborný. Akorát, že to není vždycky možný. No, prostě vypadnout ven.  

A doma třeba? 
No, úplně něco jiného, čím se nezaměstnává hlava. Tím nelobuju pro žádné uklízení, koneckonců vidíte, že do toho zas 

tak zapálená nejsem, ale určitě sem tam něco udělat, a číst si. 

A myslíte si, že máte na sebe dost času? 

No, já myslím, že jo. Tak jako někdy, třeba teď před maturitami to tak slavný už nebude. Panečku, jak říkal jeden 

kolega, to je známý učitelský bonmot: „Jsou dva důvody, proč jsem ve školství“, víte jaký? 

Ne. 

Červenec a srpen (smích). 

A kdy se věnujete přípravě do školy? 

Den před tím. Protože bych to do té doby zapomněla, ve svém věku (smích). 

A jak dlouho se tomu třeba věnujete? Kolik času? 

Jestli myslíte jenom přípravu, nebo i opravování. To asi nemyslíte, protože opravování, to taky může trvat dvě, tři 

hodiny. A přípravě? Záleží…Při statisticky průměrnému dni tak hodinu, někdy míň, když už to umím, a někdy si to 

musím znova zopakovat. 

Vy už to máte všechno předepsaný? 

No jistě, deset let jsem v tom rozšiřovala a posledních pět let to redukuju, protože máme zakázáno po studentech chtít, 

aby něco věděli. Tomu se říká nová pedagogická koncepce. 

To je přímo termín? 
Ale není. Ale něco je… Nový vzdělávací programy. Existuje německý, on je Rakušan, filozof z vídeňské university, 

který píše takový esejistický pamflety proti novým vzdělávacím systémům. Jmenuje se Liessmann a jeho Teorie 

nevzdělanosti a druhá se jmenuje Praxe nevzdělanosti. A bere si za terč moderní vzdělávací programy a podle toho, jak 

to vypadá na západě, tak se máme fakt na co těšit. Například, cituje tam Švýcary, už se neučí znalosti, protože znalosti 

si přeci každý může vygooglovat, tak rozvinuli 4000 kompetencí. Je třeba kompetence vyčistit si zuby, kompetence 

umýt si ruce, kompetence otevřít knihu, kompetence zavřít knihu. 4000 kompetencí, jo. Komunikace, sdílení, 

nekomunikace, nesdílení, k tomuhle to prostě směřuje. Bohužel ta poslední kniha byla velmi špatně přeložena, což bylo 

dle zásady quod erat demonstrandum (což mělo být dokázáno, pozn.), že ti nevzdělanci, kteří vyšli z toho systému, 

nejsou ani schopni česky přeložit knihu. Opravdu ten program, co je vzdělání, a co bylo dřív vzdělání, je v troskách. 

Pročež už to není zábavné a tím vysvětluju, že nyní mé přípravy spočívají v redukci učiva a ne v jeho prohlubování. 

Mohla bych možná vymýšlet třeba nějaké zábavné hry typu Člověče, nezlob se nebo něco podobného (smích). 

Když se vrátíme ke stresu, tak máte třeba čas věnovat se svým koníčkům? Máte nějaké koníčky. 

Kromě spílání lidstvu? (smích) to zabere dost času (smích). No koníčky.. 

Jezdíte na kole, že? 

Jo, jezdím na kole. 

A cítíte podporu od okolí? Máte třeba kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? 

To myslíte rodinný příslušníky? 

Třeba. 
No, on Tomáš, ten starší syn, říkal „Matko, až to bude opravdu úplně nesnesitelný, klidně se na to vykašli a já tě budu 

podporovat“. To je, myslím, nejzávažnější forma podpory. Že člověk ví, že to dělat nemusí. 

A můžete s nimi třeba mluvit o svých problémech? 

No, já jim vyprávím ty zajímavé a zábavné situace (smích). 

Uvítala byste ve škole třeba něco nového, co by vám pomohlo zmírnit stres? 
(přemýšlí) Co by pro nás mohli udělat? Asi lepší vedení a trošku jiný zorný úhel než je úhel předpisů. 

Asi je to taky daný těmi 20ti lety praxe. 

Typicky vyhořelý pedagog. 

K tomu se právě dostáváme. Cítíte se často vyčerpaná a unavená? 

(přemýšlí), no, tak, někdy je člověk unavený a jak jsem říkala, ta další generace je únavná a jistě je těžko rozhodnout, 

jestli příčiny tohoto tvrzení jsou na straně mluvčího, nebo těch objektů, o kterých se mluví. Asi bude ta pravda někde 

mezi tím. Mladý entuziasta by jistě zapojil do výuky všechny chytré telefony a všechny moderní prostředky, ale když tu 

není vůle k přemýšlení... Víte, někdy si říkáte, že jediné, co je v té třídě chytré, jsou ty chytré telefony (smích). A kromě 

toho to přestává bavit i mnohem mladší kolegy. Jo, takže to asi nebude jenom problém toho stáří. Kolega odešel na 

jinou školu, kde by měly být ty děti přeci jen trošku probranější. 

Myslíte, že jsou? 

Možná trochu jo. Přeci jenom minimálně ze začátku jsou z rodin, kde je určitá motivace dosáhnout vzdělání a ne někam 

tyhle děti šoupnout, aby od nich byl pokoj. Ale ty nešvary, ani ten kolega tomu už není schopen čelit a to, že je mnohem 

víc schopný do toho zatáhnout i to, co znají dnešní teenageři, protože on to zná taky. A stejně to k ničemu nevede. Je to 
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takový obrázkový svět,  no. A kdo není na obrázky, tak v tomhle světě není dvakrát šťastný. A nejsou to žádné komiksy, 

už to jsou jenom leporela. Komiks je moc rafinovaný (smích). Máte tam taky hlas cynismu (smích). 

Označila byste se za vyhořelou? 

Ne. 

A co třeba Vy si osobně představujete pod pojmem syndrom vyhoření? 

Absolutní nemohoucnost, ztráta jakýkoli aktivity. 

To je dobře, že Vy to na sobě nepociťujete (smích). 

Někdy je člověk unaven, ale unavený je každý, že. Když jsme skládali dvacet metráků uhlí, taky jsme byli unavení, a 

nebyl to syndrom vyhoření (smích). 

Je podle Vás syndrom vyhoření rizikový v učitelství? 

No, zcela určitě. 

A proč? 

No protože potom člověk dělá chyby. Při každém syndromu vyhoření člověk dělá chyby. 

Ale proč je rizikový zrovna v učitelství? 

Protože ta práce, a teď úplně věcně vzato, je sociálně-psychologicky náročná. 

A v čem se to třeba projevuje? 

Tak si zkuste na šest hodin šest krát čtyřicet pět minut postavit se tváří v tvář třiceti lidem, které aspoň teoreticky máte 

zaujmout, máte to přežít, a potom přijdete do kabinetu, tam na vás vypadnou chytrákovské články v Respektu nebo v 

Lidovkách o tom, jak všichni učí blbě a že oni z těch Lidovek vědí, nebo z Respektu, nejlíp. A pak zase čelíte třiceti 

lidem, které jako máte zaujmout. Jenom prostě z těch sociálních kontaktů. To chce určitou výdrž snášet tolik lidí. To je 

celý. 

A znáte třeba nějaké vyučující, kteří jsou podle Vás vyhořelí? 

To si netroufám posoudit. 

Třeba co se týče kolegů.. Že by se u někoho projevovaly známky vyhoření? 

Netroufám si to posoudit. 

A jak si myslíte, že se dá syndromu předejít? 

Třeba by nám mohli rozdávat nějaký zábavný poukazy (smích). Nějaký výlety. Nebo teambuildingový akce, že bychom 

někde šplhali po laně nebo že bychom se snášeli do propastí (řečeno sarkasticky). Nebo další školení. Samozřejmě, 

jistě, nejlepší na to bude další školení (sarkasmus, smích). Další nekonečné hodiny nudy. Jo, tím se to úplně zachrání 

(sarkasmus). Asi se na to musí člověk včas vykašlat. No, to je celý.  

Dva měsíce je málo? 

Dva měsíce jsou dobrý. Aspoň, že tak. Asi by se to nedalo jinak vydržet bez těch dvou měsíců. 

Všude, co jsem četla knížky, tak na jedné straně je učitelství považováno jako jednoduché povolání, protože přeci 

mají dva měsíce prázdnin, na druhou stranu tam autor oponuje, že tak jednoduché to zase není. 
Pořád je všude hrozně předpisů, neustálé inovování. Existuje program, do kterého se všechno zapisuje. Buď se to 

zhroutí, nebo se to vylepší, takže to přestane fungovat. Na poradách se to řeší. Jako jedna třetina jsou možná nějaký 

problémy se studenty, druhá třetina jsou organizační věci a poslední třetina je, jak zacházet s tímto programem. Když 

byla tužka a papír, psát uměli lidi od druhé třídy, a bylo po problémech, že jo. Takže bloudíte v tom programu a hledáte 

pořád něco. A při tom zjistíte, že ta vaše verze to nedělá, jiná to dělá jinak. Pak to napraví ten, kdo je za to zodpovědný. 

Pak vymyslí nové vylepšení a výsledek je, že se do toho ti studenti mohou snáz dostat, tak se to zase vylepší, zase je o 

tom schůze. 

A způsobuje Vám tohle stres nebo je to spíš unavující? 

Leze mi to na nervy. Stres je možná v momentě, kdy musím něco udělat, a není nikdo, kdo by mně poradil, jak to mám 

udělat a nejsem schopná se k tomu proklikat. Ale to je krátce, než najdu nějakého chudáka, který už to absolvoval a 

který už to umí. 

A tomuhle se věnujete jenom ve škole? 

No ještě abych doma… Naštěstí je to dostupné jenom ve škole. 

Tak, z mé strany je to všechno. 

Z mé taky. 

Chtěla byste ještě něco zdůraznit? 

Ne, ne. Nic. 

Tak já Vám děkuji za rozhovor. 

Není zač. 

Rozhovor č. 3 (Adéla) 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely a rozhovor je zcela anonymní. Zkuste být při odpovídání co nejvíce 

upřímná a otevřená. Pokud Vám bude něco nejasného, můžete se klidně zeptat. Kvůli následnému zpracování 

dat potřebuji rozhovor nahrávat, tak se Vás chci tímto zeptat, zda s nahráváním souhlasíte. 

Ano, souhlasím. 

Děkuju. Tak začneme. Nejdřív bych se chtěla zeptat, proč jste si vybrala právě tuto profesi? 
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To je těžká otázka, protože já jsem původně asi chtěla studovat něco jiného, možná do střední školy. Do střední školy 

nebo do poloviny střední školy jsem chtěla studovat jiný obor, ale protože mě bavila historie, pocházela jsem z 

učitelského prostředí, což je asi taky důležité, tak jsem najednou v tom čtvrtém ročníku, kdy se rozhodovalo, co bude 

člověk studovat, tak jsem se rozhodla pro filozofickou fakultu a pro učitelství. Myslím si, že ta práce si mě našla, spíš, 

než že bych já cíleně směřovala k tomu být učitelkou. 

Říkala jste, že pocházíte z učitelské rodiny, byl tam někdo, kdo Vás přímo motivoval? 

Asi moje maminka, která byla učitelka. A pak můj dědeček, ten byl ještě za první republiky řídící učitel, takže vím, že 

na něj jeho bývali žáci dost často vzpomínali. Tak si myslím, že tam nějaký předpoklad asi byl. 

Zaměření měli stejné, jako Vy? 

Ne. Oba učili na nižším stupni. Dědeček myslím ještě na té obecné škole, maminka potom učila na prvním stupni a já 

jsem vlastně k tomu učitelství měla asi blíž, protože jsem člověk, který komunikuje s lidmi, takže to asi bylo logické 

vyústění. 

Co Vám přináší tahle profese? 
Pro mě je na učitelství důležité, že to není rutina. Že to nikdy není tak, že se stále něco opakuje, tedy alespoň v mém 

případě, že učí to samé. Není to pravda. Mám pocit, že mi to přináší takovou dynamiku do života a mám pocit, že 

nestárnu. Což není pravda, stárnu přirozeně, ale tím, že se člověk pohybuje mezi mladými lidmi, tak si myslím, že to je i 

ten důvod. Nebo to je to, co si myslím, že mi učitelství přináší. 

Tady na škole učíte jaké předměty? 
Dějepis, jenom historii. 

A jak dlouho učíte? Učila jste i někde jinde? 

Já jsem učila jinde. Začala jsem učit v roce 1986, takže budu letos v září připomínat 30 let a hned v roce 1986 jsem 

nastoupila na průmyslovku. Učila jsem na průmyslovce až do počátku devadesátých let, což samozřejmě s mým oborem 

na průmyslovce nebyla ta nejlepší kombinace, ale vzpomínám na to období velmi ráda. Pak jsem měla období, kdy jsem 

se rozhodovala, že opustím školství a budu pracovat jako novinářka v rozhlase, kde jsem teda pracovala zároveň s tou 

kantořinou, ale přišel rok 1989 a já jsem se zajímala o možnost učit na gymnáziu a od roku 1992 učím tady na té škole. 

Působíte tady v nějaké funkci? 

Jsem třídní, mám na starosti předmětovou komisi, spolupracuji s Člověkem v tísni jako koordinátor, mám na starosti 

galerii gymnázia a středoškolskou odbornou činnost a jsem i garantem, takže funkcí mám víc než dost. 

A zvládáte to všechno? 
Doufám (smích). 

A baví Vás to? 
Baví mě to.  I když musím říct, že někdy mám pocit, že toho je moc a že bych toho chtěla dělat méně, ale zvládám to a 

baví mě to. 

Jak je podle Vás učitelství ve společnosti hodnoceno? 
Já třeba nemám zkušenosti s tím, abych za kariéru učitele pocítila nějakou negativní odezvu, že by se mnou třeba 

rodičovská veřejnost nejednala nějak na úrovni nebo že bych měla nějaké konflikty. Takže já mám zkušenosti ve skrze 

dobré. Ale myslím si, že v posledních letech obecně došlo k posunu, že učitel je vnímán jako někdo, kdo pro klienty, 

jejichž rodiče jsou daňoví poplatníci, přináší nějaké zboží, které je od něj očekáváno. Myslím si, že trochu sklouzává 

vzdělání do kategorie zboží, a to si myslím, že je špatně. Ale je to jenom můj názor. 

Dokážete třeba říct, v čem se to projevuje? Můžete uvést nějaký příklad? 

Vzhledem k tomu, že jsem spíš zběhlá v těch humanitních oborech, tak musím říct, že v nich se vždycky kladl důraz na 

určité souvislosti, kladl se důraz na vzdělání, na hodnoty. A teď mám pocit, že škola se dostává do pozice, že vzdělání je 

něco, co má být hodně užitečné, hodně praktické, využitelné. Takže bych řekla, že se tam ztrácí ten druhý rozměr. Není 

všechno jenom psané, vždycky je za tím skrytý i nějaký jiný význam, a to si myslím, že trošku kulhá, ztrácí se. 

Jste v učitelství spokojená? 

Jsem spokojená. 

Měnila se spokojenost v průběhu Vaší pedagogické dráhy? 
Já myslím, že to s sebou nesou vždy i jiné životní etapy, jelikož i učitel má svůj osobní život, a tak třeba může mít 

období, kdy má pocit, že by to mohlo být veselejší, radostnější, lépe zorganizované, ale já úplně nemám ten pocit, že by 

se u mě ty vlny nějak měnily. Možná snad s přibývajícím narůstáním administrativy se učitel může třeba cítit 

unavenější. Já bych třeba raději, než vyplňování nějakých věcí a administrativy, tak bych třeba raději si četla nějakou 

odbornou literaturu, abych se zase mohla posunout dál. A na to mi nezbývá tolik času, kolik bych chtěla. 

A cítíte třeba nějaké další problémy? 

Já si myslím, že naše škola, i s některými nedostatky, které jsou vždycky, je to docela výlučné prostředí. I co se týká 

třeba složení žáků nebo i učitelů, takže vyloženě nějaké problémy, které by tu profesi komplikovaly, to si myslím, že ne. 

Ale jak jsem říkala, třeba ta administrativa. Nebo uvedu konkrétní příklad: všechno je digitalizováno, takže se pracuje 

na počítači, a pak se stane, co se stalo mně před 14 dny, že se vám zaviruje počítač a najednou zjistíte, že ta klasika – 

tužka, papír, by asi byla praktičtější, i když nemoderní, protože počítač, který je zavirovaný, je třeba 14 dní mimo 

provoz a nefunguje. 

Jaké máte vztahy s kolegy? 

Řekla bych, že korektní. Jsou kolegové, se kterými více spolupracuji, máme podobné vidění světa, podobnou filozofii, 

tak s těmi si myslím, že mám bližší vztahy. A s ostatními korektní. Respektuji je a já doufám, že oni třeba respektují mě 
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taky. 

Máte tady třeba takové, kterým se můžete svěřit s nějakými problémy? 
Ano. Je tady pár lidí, kteří, jak jsem říkala, mají podobné vidění světa, tak si myslím, že si rozumíme a můžu se jim 

třeba i svěřit s něčím ze soukromí. 

A když se třeba bavíte o pracovních problémech, čeho se nejčastěji týkají? 
Asi nějakého vnitřního chodu školy. Třeba nějakých nových nařízení nebo věcí, které mají zlepšit chod školy, ale nám 

se třeba mohou jevit jako zatěžující administrativně nebo třeba nějak jinak. To jsou věci, které řešíme nejčastěji. 

Jaké máte vztahy se studenty? 
Já doufám, že dobré. Studenti se ke mně hlásí, i bývalí, a jsem s nimi v kontaktu třeba i přes sítě. Někdy mě potěší, když 

se mě zeptají na můj názor nebo třeba bývalí studenti chtějí nějakou reflexi na události, a teď třeba máme podobné věci 

v souvislosti s politikou, takže se ke mně vrací, tak si myslím, že dobré vztahy mám. Doufám (smích). 

Dokážete si zjednat pořádek? 
Já si myslím, že ano. 

Jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? 

Myslím si, že je to důležitá složka té náplně práce, jelikož rodič a učitel by měli mít společný cíl, což teda je jejich 

priorita. Na druhou stranu jsme už mluvili o té proměně a musím říct, že v posledních letech třeba zaznamenávám, že je 

tam ten vztahy, kdy někdy mají rodiče představu, že učitel je v pozici toho, komu se mohou dávat další úkoly a on to 

prostě udělá, zařídí, je to jeho povinnost. Což samozřejmě v mnoha případech není jeho povinnost a je to vnímané tak 

jako běžně. 

Máte na mysli teď něco konkrétního? 
Mám na mysli věci, kdy se stane, že mi někdo z rodičů třeba vyloženě jako dá úkol, jestli bych mohla zařídit, jestli bych 

se mohla zeptat vedení školy, jestli bych mohla zajistit určitou věc, která je ale samozřejmě v kompetenci rodiče, jako 

zákonného zástupce a pokud se to týká třeba uvolňování na delší dobu nebo individuálních studijních plánů, tak to si má 

vlastně řešit rodič s vedením školy. Třídní může být konzultant, ale ne někdo, koho úkolujete. A ta tendence tady ze 

strany rodičů někdy je, ale budeme si myslet, že je to proto, že nevědí, jak postupovat. Že v tom asi není záměr. 

Ale to s sebou asi přináší právě ta pozice třídního, že? 
Asi ano. Pozice třídního i školy a já si myslím, že tu službu pro školy negativnější, nebo ne úplně ideální, hrají i média. 

Já mám třeba zkušenost, že jsme tady v lednu měli z jednoho významného časopisu redaktora, kterému jsme věnovali 

spoustu času. Ve výsledku jsme nevyšly jako škola špatně, týkalo se to výuky historie, ale napsal něco úplně jiného, než 

o čem jsme se bavili a celé si to upravil po svém. Nevím, jestli to bylo pro dobro věci, ale právě často ta veřejnost čerpá 

informace z médií a ta média nesledují zájem škola-rodiče, škola-žáci, učitelé-žáci, ale sledují, aby, hantýrkou 

novinářskou, aby reportáž nebo článek měl tah na bránu. A z toho potom čerpá ta veřejnost a to si myslím, že není 

dobře. Vzniká nedorozumění a je to zkreslený pohled. 

Myslíte si, že mají rodiče pro Vaši práci pochopení? 

Já myslím, že ano. Že si často najdeme cestu, když jsem třeba třídní čtyři roky, že si najdeme cestu, jak tu práci sladit.  

Jste s nimi často v kontaktu? 

S rodiči jsem často v kontaktu. Dávám jim na sebe kontakt. A dostávám úkoly (smích). 

Dovedete si představit, že pracujete jinde? Že děláte něco jiného? 

Dovedu si to představit. Dovedu si představit, že dělám jinou práci. Vyzkoušela jsem si to za těch 30 let souběžně 

s kantořinou a dovedu si to představit. 

Co by to bylo? 
Asi buď zpátky novinařina, kterou jsem dělala. Rozhlasová, reportáže, ale i třeba vysílání naživo nebo jsem třeba v 

posledních letech několikrát organizovala nějaké větší akce a moderovala je, takže třeba to si dovedu představit, že bych 

dělala. 

Způsobuje Vám něco v rámci profese stres? 
Asi možná si ho částečně způsobuji já. Jsem zvyklá a naučená z domova odevzdávat věci beze zbytku, stoprocentně 

udělané, a to někdy způsobí člověku stres. Když chcete jako perfekcionista odevzdat to, co má být, v termínu a tak, jak 

má a do toho má člověk ještě učit a dělat věci navíc, tak to způsobuje stres. Máte pocit, že nejste schopní nic stihnout a 

někdy pracuji opravdu hodně. Skončím tady třeba ve dvě hodiny a jsem tady pak třeba do šesti, abych si udělala to, co 

prostě potřebuji. Protože není pravda, a vidím to i u některých kolegů, ale ne u všech, že učitelova práce skončí se 

zazvoněním, protože ještě to pokračuje. Máte písemky, máte věci, které musíte přečíst, ročníkové práce. A když to 

člověk chce dělat zodpovědně, tak tomu musí dát ten čas. Takže ten čas a množství těch věcí, které si na sebe vezmete 

jako úkol, může způsobovat stres a to mi ten stres trochu způsobuje. Ale snad se s ním umím vyrovnat. A pak mi 

způsobuje stres v poslední době to, když vidím, jak se proměňuje česká společnost, a já mám pocit, že tam už někde v té 

společnosti musí být ti žáci, se kterými jsem si tak rozuměla a že by měla být vidět generační výměna a ona zatím není, 

tak to mi trochu způsobuje jiný stres, jiný druh stresu. 

A třeba ještě něco ve škole Vám způsobuje stres? Práce se studenty, s kolegy.. 

Ne, myslím, že ne. Komunikace s pedagogy ani s vedením ne. Práce se studenty mi nezpůsobuje stres. Rozvrh a způsob 

práce taky ne, to si myslím, že je dobře zorganizované. I třeba rozvrh mám tak, že mám kdy si trochu odpočinout, takže 

to mi nezpůsobuje stres. 

A myslíte si, že ostatní vyučující to mají třeba podobně? Že mají podobné zdroje stresu? 

Já si myslím, a to se pohybuji pouze v rovině hypotézy, že ta práce je natolik podobná, že si myslím, že ty zdroje stresu 



84 

 

jsou asi podobné. Dobrý učitel, takový, který si rozumí se žáky, něco je učí a něco je chce naučit, tak by asi měl 

prožívat podobné formy stresu, protože si myslím, že učitel, který učí rád a učí dobře, tak třeba neprožívá formy stresu z 

toho, že mu žáci ve třídě skáčou po hlavě, protože to by asi neučil nebo by to nějak řešil. Takže si myslím, že asi 

podobné, ale nemůžu to říct stoprocentně. 

Jak se u Vás projevuje stres? 

Nemám dobrou náladu, mám papírky, na kterých mám napsané úkoly. Děsí mě, jak to narůstá, kolik toho je. Pociťuji 

takovou únavu a mám nedobrou náladu a možná si říkám, jestli to mám zapotřebí a že to třeba už nemá význam. Je to 

taková ta sebereflexe, která směřuje dovnitř a která nezklidňuje, ale naopak si to člověk ještě podpoří tu negativní 

náladu, ale netrvá to dlouho a rychle se z toho dostanu. Většinou mě z toho dostane to, že musím učit a tam potom 

odblokuji ten stres a vlastně v komunikaci se studenty už je to pak lepší. 

Jak na Vás stres působí? Dokáže Vás motivovat, nebo Vás spíš brzdí? 

Já si myslím, že mě spíš motivuje. Já to chci mít vyřešený, chci se ho zbavit a splnit, udělat si čisto kolem sebe. Těším 

se na něco, takže i sama pro sebe si dám nějaké body, na které se těším, a až to udělám, tak půjdu někam a čeká mě 

něco pěkného. Třeba na koncert. Takže si hledám vždy nějaký cíl, alespoň krátkodobý, který by mě teda z toho vyvedl. 

A jak si myslíte, že zvládáte stres? Co Vám ho pomáhá zmírnit? Už jste zmínila tady ty pozitivní události.. 

Třeba jednak to, že zvednu telefon a zavolám manželovi, tak mu to, co mě trápí, říkám. On mě třeba neposlouchá nebo 

jenom zčásti (smích), ale to mi pomáhá, že se vypovídám. Nebo že to vykompenzuji něčím jiným, že mám z něčeho 

radost, že si sama třeba připomenu, co je pro mě v životě důležité, že to není úplně zase stoprocentně odvedená práce, 

která mě stresuje, ale že je to dobře odvedená práce a že nemusí být všechno na sto procent a potom to, že jsou 

důležitější věci. 

Je nějaká činnost, při které se nejlíp uvolníte? 

Asi četba, řízení auta nebo i poslouchání hudby. A taky procházky s pejskem, protože tím startuji vlastně den. Ráno jdu 

s pejskem ven a srovnávám si na ten den myšlenky a ještě, než projdeme tu trasu, tak už vlastně udělám a jak některé 

věci pořeším. A když přijedu domů, tak jdu zase rovnou s pejskem. Takže to jsou ty procházky taky. Nebo vnouček, ale 

tam je to malinko složité v tom, že jsem babička v aktivním věku, pracovním, takže já nemám tolik času, kolik bych 

chtěla. Nejsem ta babička, která by byla v permanentním kontaktu s vnoučkem. 

Myslíte si, že máte dostatek času i na sebe? Na své koníčky a přátele? 

Myslím si, že mám. I když bych mohla mít víc toho času. Ale mám čas i na přátele i na kulturu i na rodinu. Něco třeba 

musím občas vykompenzovat, že něco nejde zvládnout. Člověk nemůže mít všechno stoprocentně, takže asi všechno 

tak, jak bych si představovala, hodně bohaté, hodně zájmů a aktivit a všechno na sto procent, aby všechno fungovalo a 

všechno bylo dokonalé, tak to nejde. To jsem realista a vím, že to tak nejde. Ale dokážu si ten čas udělat, když je nejhůř. 

A kdo Vám pomáhá zbavit se pracovního napětí? 

Ve škole mně pracovního napětí vždycky zbaví žáci, protože dělím tu práci na učitelskou administrativu a nutné věci 

jako je opravování písemek či ročníkových prací a potom ta práce se žáky. Takže ve škole je to rozhodně kontakt se 

studenty. A doma je to kontakt s rodinou, se členy rodiny. Že si s nimi můžu popovídat. 

A cítíte podporu z jejich strany? 

Cítím. Dokonce bych řekla, a i jsem občas zaznamenala, že i přes to, že manžel je úplně z jiného oboru než já a já jeho 

práci nesmírně respektuj, že jsem zaznamenala, že vlastně on tu mojí práci taky vidí pozitivně. A když třeba o tom 

někde mluví a já u toho třeba nejsem a dozvím se to zprostředkovaně, tak vidím, že tu mou práci vidí, vnímá dobře, a to 

mě podporuje hodně. To mi hodně pomáhá. 

Jsou tam ještě další členové rodiny, kteří Vás podporují?  

Synové a pak mě hodně podporovala, než zemřela, moje maminka. Ta už bohužel nežije šest let. A ta byla vlastně 

vždycky úplně první, s kterou jsem školské věci řešila. 

Když máte čas věnovat se svým koníčkům? 

Většinou o prázdninách, nebo když je volno během týdne. 

A jaké máte koníčky? 

Tak jak jsem zmínila, je to třeba hudba, koncerty, literatura. Hodně mě zajímá i ta žurnalistika, přátelé, jezdíme někdy 

na lodě do Holandska, pak jezdíme ven, máme chatu a velkou zahradu nebo cestování. To mě baví. Mám hodně ráda 

země, kde se mluví francouzsky. 

Když jste říkala, že cítíte podporu od okolí, můžete se doma bavit o svých pracovních problémech? 

Ano. Dokonce bych řekla, že do toho už moje okolí proniklo a některé věci dokážou rozklíčovat sami. 

Je pro Vás rodina spíš prostor pro uvolnění nebo Vám způsobuje další napětí, další stres? 

Ne. Je to prostor pro uvolnění. 

Kdy se věnujete přípravě do školy? Vy jste říkala po vyučování, že? 

Tak za prvé tím, že učím už takovou dobu, tak mám určité principy a přípravy a určité věci už i vyzkoušené víckrát, 

takže, že bych na každou hodinu pečlivě přepisovala, to není. Mám vlastně uložené složky, kde mám materiály 

okopírované nebo texty, které chci se studenty číst nebo které chci připomenout a ty přípravy dělám takovým 

jednoduchým způsobem, že si vždycky den předem vezmu papírek a napíšu si seznam tříd, které mám, témata, která 

budu probírat. Nejdřív o nich přemýšlím, potom asi večer doma si připravím nějaké texty, založím si je, případně si 

něco pročtu a pak si to vezu do školy a ve škole, když mám volné hodiny, tak si ještě případně doplňuji některé 

materiály. Ale to, co jsem dělala na začátku kariéry, že jsem si psala vše, to zažije každý kantor na začátku, že si 

zaznamenává témata, tak to už není tak nutné, ale na druhou stranu je výhoda, že vychází spoustu nové literatury a 
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člověk si k tomu může spoustu nových věcí dodat, doplnit a připravit. Takže většinou ty přípravy dělám doma, tam je na 

to větší klid a člověk si to může promyslet. 

Já jsem vždycky obdivovala to, jak ten učitel dokáže přepnout třeba během té pěti minutové přestávky, kdy učí v 

jedné třídě, a pak najednou v jiné. Třeba co se týče té historie, že učíte o dvacátém století a pak najednou skočit 

do středověku.. 

je to podle mě o tom si to srovnat v té hlavě. To je to, co jsem říkala, že si vlastně dělám papír, kde si napíšu, že učím 

1.A a budu tam probírat Atény a pak že učím 3.C a budu tam probírat nástup fašismu. A když si tohle jakoby urovnám, 

srovnám, tak si myslím, že jsem vnitřně připravená na to přecházení z té jedné etapy do druhé. A ten stres, pokud jste to 

dělala od začátku poctivě, tak by tam neměl být ten stres, že přecházíte z jedné etapy do druhé, ale tak taky samozřejmě 

může nastat, že Vám není dobře a pak se může projevit i nějaká nepohoda tady v tomhle. 

Co byste uvítala ve škole jiného nebo nového, co by Vám pomohlo zmírnit stres? Vy jste zmínila, že nejčastější je 

ten stres způsobený administrativou.. 

To si myslím, že by šlo zjednodušit. Že by se vlastně možná některé ty věci nemusely vytvářet v takové formě, v jaké se 

vytvářejí. Možná ta administrativa, i jsme to tady několikrát s ostatními říkali jako s nadsázkou, že by vlastně mohl mít 

určitý okruh lidí třeba i někoho, kdo by pracoval jako asistent, kdo by tyhle věci řešil. To je taková vize do budoucna. 

Kdo by tomu člověku pomohl, jako asistent, kdo by zařídil ty věci, nechal by se trošku vést a byla by to pro něj třeba 

zajímavá praxe nebo příprava na tu učitelskou práci, protože většinou, to jsem ještě zapomněla, že jsem fakultní 

učitelka, sem chodí ke mně se učit studenti a to je vždycky zaskočí trošku. Překvapí je, když tady s vámi těch 14 dní 

sedí, tak vlastně na závěr říkají: my jsme překvapení z toho, co Vy všechno děláte navíc ve škole a to jsme si vůbec 

nedovedli představit. A to je čeká, samozřejmě. 

Ten asistent by byl asi ideální. Nemusel by mít každý učitel svého, ale kdyby mohl pracovat někdo jako asistent pro 

administrativu, tak si myslím, že by to byla do budoucna určitě pro obě strany zajímavá věc. Já jsem kdysi obdivovala u 

jedné mojí známé ve Francii, která učila němčinu ve Francii, v Paříži, že měla vždycky, nevím, jestli to bylo pravidlem 

na té škole, že měla jeden den v týdnu právě na to, aby mohla číst Goetheho v originále, aby si mohla dělat přípravy. Já 

se o to taky pokouším a za ta léta, co tady učím a dělám i ty věci navíc, nemám teda plný úvazek, ale tím, že mám kratší 

úvazek, tak mám jeden den volna. A ten jeden den, kdy neučím, věnuji právě tomu sebevzdělávání, odpočinku, 

přípravám, nebo třeba si jdu na nějakou aktivitu od Člověka v tísni. Je to vlastně rozvoj, sebevzdělávání, ale je to ve 

volném čase. Vím, že za mě nikdo nesupluje, že vlastně neztrácím žádné hodiny, tak to si myslím, že je dobře. Asistent 

by to zlepšil a možná i ty kratší úvazky, pokud by si to lidi mohli dovolit. Protože kdo má plný úvazek a ještě třeba 

přespočetné hodiny, tak je pochopitelné, že to je i reakce na to, že ty platy ve školství nejsou tak vysoké, takže někdo 

pracuje a učí celý týden, pak si myslím, že tam hrozí dřív to vyhoření nebo dřív tam hrozí ta pořád se opakující rutina. 

Ještě na jeden stres jsem si vzpomněla a to je stres z hodin, které odpadají z důvodu toho, že a vlastně respektuji u 

druhých kolegů, že to tak má být, když vezmete žáky na nějakou exkurzi, žáci jsou někam na nějaké pokusy, do divadla. 

To je správně, tak to má být, ale vždycky se s tím sveze i to, že odpadají ty hodiny. A jak odpadají ty hodiny, tak ten 

program, zvláště v dějepise, je tak nabitý, že se to nedá zvládnout, musí se to upravovat ta látka a učitel prožívá nějaký 

stres v tomhle směru. Takže to si myslím, že je jeden z největších stresů. Ty hodiny, které odpadají a že nad Vámi visí 

Damoklův meč. Něco, co musíte splnit a máte na to čím dál méně času. Což by třeba začínajícího učitele mohlo vyvádět 

z míry víc, než někoho, kdo to už zažil víckrát a kdo si s tím umí poradit. To je stres, docela hodně velký. 

Cítíte se často vyčerpaná a unavená? 

Cítím se občas unavená. Ale zase třeba ta únava ze mě spadne, když si sednu do auta a řídím a jedu domů a už se zase 

na něco těším, takže já jsem asi člověk, který umí asi rychle zregenerovat, ale cítím se unavená a vyčerpaná. 

Označila byste se za vyhořelou? 

To ne, to bych odešla. Kdybych byla vyhořelá, myslím si, že bych nemohla zůstat. Dějepis je poměrně komplikovaný a 

složitý předmět a myslím si, že kdyby ho učil člověk, který by byl vyhořelý, tak by nebyla ta odezva dobrá a bylo by to 

špatně, a to bych asi úplně odešla. Jako v momentě, kdy bych teda byla úplně vyhořelá, tak bych asi odešla. Faktem je, 

že někdy se mi nechce do školy. Ale to je asi normální (smích). Jde o to, že člověk nastoupí a pak už je to lepší. Možná 

tam je opravdu, a už jsem to říkala, důležitá ta vazba s těmi studenty a tam to z toho člověka pak spadne. Můžete být 

vyhořelá v kabinetě, můžete být vyřízená, unavená, ale jakmile musíte vstoupit do té třídy, tak je to prostě něco jiného. 

Nemůžete si tam stoupnout před těch 30 lidí a ukázat jim, jak jste strašně unavená, už nemůžete dál, a vystresovaná. To 

by bylo utrpení 45minutové pro obě strany. 

Co vy si osobně představujete pod pojmem syndrom vyhoření? 

Představuji si, že člověk vykonává práci, která ho netěší, která ho trápí. To si myslím, že je syndrom vyhoření. Že už 

nenachází impulsy pro něco dalšího, pro něco, na co by se třeba v rámci té práce sám těšil. Že je to prostě pořád se 

opakující. 

Myslíte si, že je syndrom vyhoření rizikový v učitelské profesi? 

Myslím si, že jo. Že může nastat. A myslím si, že člověk může časem pocítit nějakou fyzickou újmu, žaludeční 

nevolnosti, různé bolesti hlavy apod, a že to může být určitý náznak, že se může blížit něco takového, ta únava nebo 

vyhoření. Že to s sebou určitě nese i tohle, ta psychika i fyzická stránka věci. 

Znáte nějaké vyučující, kteří třeba jsou vyhořelí podle Vás? 

To si asi netroufám úplně říct. To si nemyslím. 

Nebo že by se u nich projevovaly nějaké známky vyhoření? 

Ne, to si myslím, že jsem jako úplně tahle vyloženě někoho, kdo by to vzdal předem a kdo by byl vyhořelý a už by 
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nevěděl, jak dál, tak to si myslím, že nikoho takového neznám. Možná spíš, a to si nemyslím, že by souviselo se 

syndromem vyhoření, možná spíš někoho, na kom je vidět náznak rutiny, únavy, ale úplně bych neřekla, že je vyhořelý. 

Nikdo konkrétní mě nenapadá. 

A jak si myslíte, že by se dalo předejít tomu syndromu vyhoření? 

No, to co jsem říkala. Lépe to zorganizovat tu administrativní činnost ve škole, možnost aby člověk měl flexibilní 

pracovní dobu, nějaký čas na sebevzdělávání a myslím si, že by tomu pomohla částečně i k tomu vylepšení toho 

systému, o kterém jsme mluvili, i reforma. Dost zásadní školská reforma, která stejně tu školu čeká. Stejně k tomu musí 

dojít a to oddalování tomu neprospívá. 

Tak, z mé strany je to všechno. Je něco na co jsme třeba zapomněli nebo co byste chtěla ještě zmínit nebo 

zdůraznit. 

Když jsem si vzpomněla, tak jsme to tam doplnili, takže si myslím, že ne. 

Dobře, tak já Vám moc děkuji za rozhovor. 

Není zač. 

Rozhovor č. 4 (Michal) 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely a rozhovor je zcela anonymní. Zkuste být při odpovídání co nejvíce 

upřímná a otevřená. Pokud Vám bude něco nejasného, můžete se klidně zeptat. Kvůli následnému zpracování 

dat potřebuji rozhovor nahrávat, tak se Vás chci tímto zeptat, zda s nahráváním souhlasíte. 

Ano. 

Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, proč jste si vybral tuto profesi? 
To už je tak dlouho, co jsem ji vybíral, že už si to ani nepamatuji (smích). Asi kvůli tomu, že ta práce je pestrá a že 

tenkrát nebyl zas takový výběr se realizovat, protože to bylo někdy koncem osmdesátých let minulého tisíciletí, kdy 

jsem to vybíral. Takže asi jsem si myslel, že mě to bude bavit a že pro to mám vlohy. 

A rozhodoval jste se třeba ještě mezi něčím jiným? 

No, malinko jsem uvažoval o právech, ale to opravdu jenom málo. 

Byl třeba někdo, kdo Vás motivoval k tomu jít učit? 

Otec. Ale ne, že by mně to radil, abych šel učit, ale učil taky, tak si myslím, že to tam mohlo být takhle spojené s ním. 

Co Vám osobně přináší tahle profese? 

Tak, když se to daří v té hodině, když to funguje, když pracují a baví je to, když jim to jde nebo když jsou vidět nějaké 

výsledky. Když je vidět, že to má smysl, když je z té druhé strany nějaká odezva, tak to určitě naplňuje. 

Jaká je Vaše aprobace? Co jste vystudoval? 

Matematika a branná výchova. Ta už se neučí. Ale teď se zrovna řešilo to, že by měla znovu nějak zavést. Ona v určité 

podobě je, ale nárazově, třeba v tom maturitním týdnu, jak jsou ty požární ochrana, BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, pozn.). Některé by se měly částečně učit v jiných předmětech – v biologii částečně první pomoc, v zeměpise 

topografie, ale nevím, jak moc se to děje. 

Jak dlouho už učíte? 

25 let. 

A učil jste i někde jinde? 
Dva roky souběžně s touto školou na gymnáziu pro slabozraké a jinak tady. 

V jaké pozici tady působíte? 

Učitel matematiky a zástupce ředitele. Třídní nejsem. 

Jak si myslíte, že je učitelství ve společnosti hodnoceno? 
Nevím, tolik se o to nezajímám, ale když vycházejí jednou za čas v novinách žebříčky, jak si cení lidi jednotlivých 

profesí, tak bývá na předních místech lékař. Nepamatuji si přesně, ale třeba vysokoškolský učitel je určitě do pátého 

místa. Nevím, jak je ten vzorek, který mají, reprezentativní. Jednou za čas to je v novinách. Jinak vlastně nevím. 

Protože co jsem různě četla, tak učitelé mají pocit, že ta jejich práce není příliš oceňovaná. 

Já asi nemám čas se tím zabývat. 

Jste ve školství spokojený? 

Docela jo. 

Měnila se Vaše spokojenost v průběhu pedagogické dráhy? 

Vždycky je nějaké období, kdy se nedaří nebo kdy je toho hodně nebo kdy má člověk třeba sám nějaké horší období, 

takže to se pak asi projeví na tom, že je nespokojený v práci, ale možná je zrovna nespokojený i v osobním životě a 

nějak se to spojí. Ale nemyslím si, že by to bylo až tak, že bych si říkal, že teď odejdu. 

Cítíte nějaké problémy ve školství? Třeba co se týče organizačního fungování školy.. 

To nemůžu cítit, když jsem za to zodpovědný (smích) jako vedoucí. 

Nebo na co třeba narážíte? 

Občas je člověk s něčím nespokojený, že si myslí, že by mohl udělat takovou akci ze svého pohledu, ale vždycky se to 

musí konzultovat, kolik může být vypsaných tematických cest, kdo ji může vést, kolik se jich může naplnit a tak. Takže 

ze svého pohledu by si člověk myslel, že by mohl udělat ještě nějakou jinou, ale třeba ostatní na to mají jiný názor, 

takže tam je potřeba určité tolerance. To znamená, někdy narážím na to, že bych chtěl udělat třeba nadstavbový 
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carvingový kurz nebo něco, co není úplně v osnovách a ne úplně se hodí. Neřekl bych, že narážím, ale ze svého pohledu 

si myslím, že by to mohlo být a dvě třetiny sboru by třeba řekly, co to je za tematickou cestu, když se tam jede lyžovat. 

Takže taková ta různá diskuze v tom sboru a každý si chce prosazovat svoje, to není jen ve školství, to je asi všude. Ale 

jinak co se týká organizace tady uvnitř školy, tak je to vždycky na tom, jak se dohodnou a jak si to zorganizují. Když na 

něco narazíte, tak hned samozřejmě budete dál řešit a snažit se měnit. A to měníme. Teď se třeba proti mému 

přesvědčení změnila organizace třídních schůzek, teď se to zase vrací k tomu původnímu. Takže pořád se něco zkouší. 

Zkouší se, zda to bude fungovat líp. Když to nefunguje, tak se vrátí k tomu původnímu. Tak je to takový neustálý 

proces, který se řeší za pochodu. 

Jaké máte vztahy s kolegy? 

Tak samozřejmě, jak s kým. Ale s málo kolegy mám kamarádský vztah. To je jen pár. S většinou mám vztah profesní. 

No a s pár jedinci, jak to tak bývá, mám vztah, že se s nimi bavím, jen když je potřeba. Těch je málo, ale jsou. 

Máte mezi nimi třeba takové, kterým se můžete svěřit s nějakými problémy? 
Tak s jedním kolegou jsme 25 let, tak s tím jsme kamarádi, ale jinak tady osobní problémy s nikým neřeším. S 

chlapama řešíme problémy se ženskými, to je jasný (smích). To asi do toho nepatří (smích), ale jinak tady tolik blízkých 

lidí, kamarádů, nemám. Je pár, s kterými jezdíme i společně na nějaké akce, tak těch je opravdu jen pár. 

Vás pojí asi také podobné zájmy, že? 

No jasně, ale s většinou se vídám jenom v práci a případně na nějaké společné akci. Ale jinak se mimo školu, kromě 

toho jednoho kolegy nevídáme. Druhému kolegovi slibuju už asi tři roky, že se za ním stavím. A když jsem projížděl tou 

jeho vesnicí, tak jsem mu volal a on byl na zahradě a telefon měl doma, takže jsem se tam nezastavil (smích). Takže 

málo kdy. Občas jdu někam s paní ředitelkou, někdy je to v rámci nějaké společenské události, takže je to spíš pracovní, 

ale jinak se skoro s nikým mimo práci nevídám. 

Jaké vztahy máte se studenty? 

Tak já teď učím málo tříd, mám tři třídy. Já si myslím, že bezproblémové. Je otázka, jestli to myslí tak i oni (smích). Ale 

nemám s nikým špatný vztah nebo o tom nevím. Ale já si myslím, že dobré. 

Dokážete si zjednat pořádek? 

Myslím, že jo. Ale asi to většinou není ani potřeba. 

Jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? 
Tak, my máme třídní schůzky dvakrát do roka, takže jsme rozhodně v menším kontaktu, než na základní škole. To je 

jasný. Takže se znám málo. Znal jsem je víc, když jsem byl třídní. Tam jste s nimi vždycky tu hodinu před tím a řešíte s 

nimi nějaké věci, vídáte je, když se někam jede. Myslím si, že jsou velmi důležité, ale je k tomu málo příležitostí. 

Společná akce pro studenty i rodiče je vždycky velmi dobrá. Když se třeba přijdou podívat na školní divadlo i rodiče a 

vy je tam vidíte, tak je to něco, co je velmi přínosné a co považuji za hodně důležité. 

Obrací se na Vás rodiče jako na zástupce ředitelky? 

No, kvůli výchovným problémům ne, protože to řeší s paní ředitelkou. Teď jsem hodně jednal s rodiči, ale proto, že 

mám na starosti přípravné kurzy, ale to je něco jiného. Teď, když nejsem třídní, tak s nimi tolik v kontaktu jsme méně. 

Samozřejmě, když jsem byl třídní, tak se na mě obraceli, to je jasný. 

Myslíte si, že mají pro Vaši práci rodiče pochopení? Nebo zažil jste při jednání s nimi nějaké konflikty? 

Nepamatuju si, že bych se setkal s nějakým velkým nepochopením. Nepamatuju si. Myslím si, že když jsem byl třídní a 

byl jsem s nimi ve větším styku, tak jsem s nimi vycházel dobře. Ale je to důležitý určitě. 

Dovedete si představit, že pracujete jinde? Že byste dělal něco jiného? 

Tak já dělám i něco jiného, a to vlastně celou dobu, co učím. Dělám autoškolu. Jo, dovedu si to představit. Ale že bych 

dělal něco jiného. No přes zimu bych dělal instruktora lyžování na horách a přes léto třeba…bych se flákal (smích). 

Nebo třeba občas dělám průvodce nějakým zájezdům, ale to je jen výjimečně, o prázdninách, tak třeba to bych mohl 

dělat. Ale ono by to třeba taky přestalo bavit za nějakou dobu. Nebo třeba moderátora bych mohl dělat, to by se mi 

líbilo. 

A jste tady spokojený? 

Jo, to jsem. 

Způsobuje Vám něco v rámci profese stres? 
Jo, určitě. Spíš třeba ta funkce zástupce je stresová, protože se vždycky něco nahrne, nějak administrativa třeba nebo 

řešení něčeho, takže je to časově náročné. Do toho mám ještě dvě třetiny úvazku, takže učím docela dost. Je stres, když 

se nakumuluje nebo vyvrbí najednou hodně věcí, které se musí řešit, tak to pak samozřejmě mám stres, že jsem třeba 

nestihl opravit čtvrtletky a připravit další. Takže jsem včera třeba šel jezdit autoškolu a pak jsem se sem v šest večer 

vrátil a byl jsem tu do osmi, protože jsem musel na dnešek připravit dvouhodinovou písemku. A pak jsem musel ještě 

udělat nějaký věci. Takže to je stres, kdy už bych radši nepracoval. Ale je to spíš nárazový. Pak zase jsou dny, kdy je 

toho méně. Také spíš z tohohle, že je najednou nárazově hodně práce. Ale to je asi všechno. 

Připravujete se předem na výuku? 
To musí být výjimečně. Třeba nějaký seminář a něco, co jsem dlouho neučil, tak se na to podívám. Tak dřív jo a hodně. 

Ale tím, že učím dlouho, tak naprostou většinu hodin se vůbec nepodívám, co tam budu učit. Takže se skoro 

nepřipravuji. Ale je to proto, že to všechno umím. 

Co považujete za nejvíce stresující? Tu administrativu jak jste zmínil? Nebo třeba jednání s kolegy? 

No, tak jednání se studenty není stresující. To je práce a to k tomu prostě patří. Někdy se s nimi můžeš nepohodnout, ale 

to určitě stresující není. S kolegy je to občas velice stresující, ale to proto, že s mojí pozicí s nimi jednat musím. Když 
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budu jejich kolega-učitel, tak s nimi když nebudu chtít, tak nebudu jednat a je to vyřízený. Když s nimi jednat musím a 

z jejich strany mi někdy to jejich chování nepřipadá vhodný, tak se musím držet. A to navíc jsou to ještě ženy, že. S 

chlapem se jedná líp, protože mu to můžu jasně a natvrdo říct a je to vyřízená věc, což s ženskými nejde. Tak to je 

stresující, a možná ještě víc než ta administrativa. 

Jak se u Vás projevuje stres? Jak se cítíte? 

Jsem nervózní nebo se vzbudím někdy v noci, protože vím, že toho mám hodně, tak to mě třeba vzbudí podvědomě. 

Takže takhle se to projevuje asi nejčastěji. 

A jak na Vás působí stres? Motivuje Vás nebo spíš brzdí? 

Spíš motivuje, pokud člověk není unavený. Když je pak člověk unavený a je toho moc, tak ta únava zbrzdí, ale ten 

samotný stres motivuje, protože člověk musí něco udělat. Nevím, jestli motivuje je to správný slovo, ale donutí vás to. 

Možná ta motivace není správný slovo. 

Co Vám pomáhá zmírnit ten stres? 

No, tak sportuju každý den. Nejčastěji fotbal, tenis, kolo, lyže. Fotbal celý rok a tenis většinou jen v té jarní sezoně. Tak 

to nejčastěji. Protože on pak ten stres stejně přejde až tím, že se té příčiny toho stresu zbavíte, takže tu práci stejně 

nejdřív musíte vyřídit a teprve pak ten stres ustoupí. Ale ten sport je hodně důležitý. Člověk se vyřve u toho fotbalu a 

pak neřve na ty podřízený (smích). 

Je ještě nějaká činnost, při které se uvolníte? 

Nejvíc ten sport. Taky se umím flákat (smích). 

Myslíte si, že máte dostatek času na své koníčky? 
No, tak kdybych jenom učil a nic k tomu nedělal, tak bych měl dost času, ale takhle, že mám ještě druhé zaměstnání, 

někdy je toho míň, ale když je nějaká nárazovka nebo třeba zkoušky, tak to nemám čas skoro žádný. Když se něco 

nakupí tady v práci a do toho to ježdění, tak na nic jiného čas nemám. 

Kdo Vám pomáhá zmírnit to pracovní napětí? 

Já si myslím, že s tím se musí člověk vypořádat sám. Nevím. 

A máte kolem sebe lidi, s kterými se můžete podělit o své problémy? 
Tak jasně, samozřejmě partnerka, ale ta to někdy dovede naopak ještě zhoršit (smích). Nebo třeba řešíme u piva nějaké 

věci, ale to asi ne s cílem vyřešit nějaký stres, ale normálně probíráme život. Teď nedokážu říct, na koho se obracím, 

když mám stres, asi na nikoho prostě. 

A cítíte ze strany partnerky podporu? Vyslechne Vás? 

Málokdy to s ní řeším, výjimečně. 

A pracovní problémy s ní tedy nerozebíráte? 

Ne, skoro ne. 

Co byste tady ve škole uvítal jiného, co by pomohlo ten stres zmírnit? 

Obecně platí menší tlak zřizovatele, co se týče nesmyslný administrativy. Prostě méně nesmyslné a zbytečné 

administrativy. Asi tohle. Často se musí člověk věnovat věcem, které považuje za zbytečný, kterými třeba zřizovatel 

vykazuje nějakou činnost. Ale to je známá věc, ta někdy zbytečná administrativa. Jsou administrativní věci, které jsou 

stejně nutné. 

Cítíte se často vyčerpaný a unavený? 

Tak, často ne, ale třeba včera jsem se cítil hrozně vyčerpaný a unavený. Je to hodně nárazový. Nedokážu říct, jestli je to 

dvakrát do měsíce nebo pětkrát. Jeden měsíc to může být úplně v pohodě a další měsíc může být takový týden, že jsem 

unavený, protože je toho prostě hodně. Neříkám, že často, ale občas určitě. 

Označil byste se za vyhořelého pedagoga? 

To ne, ale určitě je trošku menší elán po těch letech znát. Ale to je se vším. Když jsou věci, které jsou pořád stejné, tolik 

nepřekvapí, nenaplní, člověk to tolik neprožívá, tak to je jasný. Ale vyhořelý rozhodně ne. 

Co si Vy osobně představujete pod pojmem syndrom vyhoření? 

Nepřemýšlím nad tím, ale myslím si, že je to, když to někdo dělá jenom proto, že to chce nějak dojet. Prostě jen učí a 

nevymýšlí nic nového a je mu jedno, jaké jsou ty výsledky. Jde to tam akorát splnit nějakou povinnost, něco udělat bez 

zájmu, tak to bych asi viděl jako syndrom vyhoření. 

A Vy tohle na sobě nepociťujete? 

Vždycky se může stát, že jeden den jde člověk na dvě hodiny, kam se mu nechce a fláká to, ale to může souviset s 

jinými dalšími věcmi. Ale obecně ne, určitě ne. 

Myslíte si, že tady jsou nějací pedagogové, kteří buď jsou vyhořelí, nebo se u nich projevují příznaky vyhoření? 
(přemýšlí) Přemýšlím, ale teď mě nikdo konkrétně nenapadá. Jako, že by to bylo nějaké do očí bijící, tak to mě teď 

nikdo nenapadá. 

A proč si myslíte, že je syndrom vyhoření tak běžný zrovna v učitelské profesi? 

Možná je běžný  i v jiných profesích. Ale já jsem nečetl nějaké studie, kde by to porovnávali s jinými profesemi. 

Jak si myslíte, že by se tomu dalo předejít? 
Jako to mají v cizině, že mají povinný rok volna. Prostě rok neučí. Já nevím, jak to mají s platem, jestli pobírají nějakou 

malou část nebo jestli musí vykazovat nějakou činnost, jako publikační. Prostě neučí, dělají něco jiného, třeba jen 

nárazově. Nemáme na to ale ty peníze, abychom si mohli dovolit rok nedělat. Obecně učitelé nemají na to, aby rok 

nedělali. Takže že by třeba učitel zeměpisu jel tam, kam by se chtěl jet podívat nebo si řekl, že bude dva měsíce žít 

někde jinde. Tak tohle to by tomu určitě pomohlo, ale nejsou na to peníze. 
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To by byl asi pak po tom roce těžký návrat do reality. 

Já si to právě nemyslím. Já si myslím, že by člověk zjistil, že mu to chybí, že je to příjemné se někde měsíc flákat, ale 

pak zjistí, že potřebuje nějakou činnost, která ho uspokojuje, takže si myslím, že by naopak přišel s novou chutí a s 

nějakým nadhledem. Protože, když je člověk v nějakém prostředí dlouho, tak ho to ovlivní, takže pak třeba ten nadhled 

získá, to je jasný. Tohle by určitě pomohlo. 

Asi na tom něco je. Člověk by třeba zjistil, že ho tahle profese třeba nebaví a že chce dělat něco jiného.. 

To je taky možné. Nebo by zjistil, že se zabývá prkotinami, nad které se může povznést, protože to prostě není vůbec 

důležité. A měl by nějaký odstup. A odpočinul by si. Asi v zahraniční vědí, proč to tak dělají. 

Spousta lidí říká, že učitelé to mají dobré, že mají dva měsíce prázdnin, ale ono to tak moc není, že? 

No, je osm týdnů, já mám sedm. Jdu o týden dřív. Ale to je samozřejmě taková ta odměna, že člověk nemusí pracovat. 

Pokud to nejsou učitelé, kteří jdou někam na brigádu. Ale tak ono se to trochu zlepšilo, platové podmínky. 

Nikdo jiný takhle dva měsíce prázdnin nemá, takže se ostatní mohou koukat a říkat si, že se ti učitelé flákají. 
Tak ať koukají, nebo se jdou flákat taky (smích). Já bych se s nimi o tom nebavil. Když je chtějí mít, tak ať jdou učit a 

když neučí, tak nemůžou chtít dva měsíce prázdnin. 

Ale asi je to potřeba na tu regeneraci, že? 
Určitě je to dobré. 

Tak, z mé strany je to všechno. Je ještě něco, co Vás napadlo, ať už ke stresu nebo k syndromu vyhoření? 

Nic mě už nenapadá. 

Dobře, tak já Vám děkuji Vám za rozhovor. 

Není zač. 

Rozhovor č. 5 (Tadeáš) 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely a rozhovor je zcela anonymní. Zkuste být při odpovídání co 

nejupřímnější a nejotevřenější. Pokud Vám bude něco nejasného, můžete se klidně zeptat. Kvůli následnému 

zpracování dat potřebuji rozhovor nahrávat, tak se Vás chci tímto zeptat, zda s nahráváním souhlasíte. 

Souhlasím. Ptejte se mně, na co chcete a já na to rád odpovím (smích). 

Dobře, tak začneme. Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, proč jste si vybral tuto profesi? 

Proč jsem si ji vybral, buď jako že ji budu pracovat nebo proč jsem si ji vybral, že ji budu studovat? To je otázka.. 

Tak nejdřív proč jste se rozhodl ji studovat. 

Když jsem si vybíral, co budu studovat, tak jsem vůbec nepřemýšlel o tom, jestli budu učitel, ale vybral jsem si obory, 

které mě bavily a v tu dobu, kdy jsem je studoval, tak jsem si myslel, že je vlastně nikdy učit nebudu. Že chci jenom 

vystudovat něco a pak se budu věnovat, řekněme odbornější dráze, což se tak stalo, protože po promoci jsem prvních 

deset let nebyl s učitelským řemeslem ve styku, snad jenom v rámci vedení různých kroužků apod. Ale po těch deseti 

letech jsem jaksi nebyl úplně spokojen v těch profesích, co jsem dělal a vrátil jsem se k tomu, co si dal ten 

vysokoškolský diplom. Uvědomil jsem si, že je nejvyšší čas, protože jsem po těch deseti letech začal spoustu věcí 

nabytých na fakultě zapomínat a uvědomoval jsem si takové rozcestí a říkal jsem si, tak můžu učitelské řemeslo teď, 

anebo už asi nikdy. Zkusil jsem to a učím šestým rokem. 

A co jste vystudoval? 
Já jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu UK a aprobaci biografii a geografii. 

Říkal jste, že jste dělal ještě něco jiného, než že jste učil. Co to bylo? 

Já jsem byl ještě ten ročník, co po vysoké škole musel jít buď na vojnu, nebo odkroutit tzv. civilní službu. I když ta 

civilní služba už v tu dobu byla taková, že si člověk, pokud se trochu snažil, i mohl zařídit něco, co bylo v rámci jeho 

oboru. Takže já jsem rok a půl dělal na agentuře ochrany přírody a krajiny, což byla taková práce v sektoru ochrany 

přírody, ale spíše ne v terénu, ale u počítače. Nicméně to bylo zajímavé, že tam člověk přišel do kontaktu s lidmi, kteří 

se tomu dlouhodobě a profesně věnovali. No a pak se mi po tom roce a půl podařilo dva roky pracovat jako zoolog v 

muzeu v Berouně, ale to bylo jenom na omezenou dobu, protože jsem tam byl místo kolegyně, která byla na mateřské 

dovolené. Pak jsem pracoval čtyři roky v neziskové organizaci česká společnost ornitologická, což se tak trošku 

prolínalo s mojí profesí, protože jsem se vlastně zaměřil na ornitologii už na těch vysokoškolských studiích, takže v 

rámci mé diplomové práce jsem se vrátil k tomu, co jsem ty čtyři roky dělal. No a pak jsem potřeboval velkou změnu a 

tou se právě stala tato střední škola. 

Tady jste tedy šestým rokem. Šel byste někam jinam učit? 

Přesto, že teď dojíždím poměrně z daleka, tak bych asi neměnil v tuhle chvíli. Myslím si, že tahle škola byla svého času 

určitě jednou z velmi dobrých škol. Myslím si, že v současné době je průměrnou školou, že jsou dneska i lepší školy, ale 

já bych asi neměnil v tuhle chvíli. 

Co Vám přináší učitelství? 
Zůstávám mladý (smích). Samozřejmě, když učíte, tak jste denně obklopeni mladými lidmi, to má velký vliv na vaše 

smýšlení, na vaše životní tempo, dá se říct. A zároveň vás to drží v obraze a jdete s dobou a většinou si to uvědomíte, 

když se potkáte se svými vrstevníky a ti dělají jiné profese, opominu, že jsou často lukrativnější, a taky třeba časově 

náročnější, ale přijde mi, že ti lidé rychleji stárnou. 

A co je pro Vás podstatou učitelství? 
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Řekl bych, že je to velká míra svobody. Samozřejmě, že v každé práci máte nějakého svého nadřízeného, kterého 

musíte poslouchat, ale když si to vezmete, tak tady do jisté míry 90% vašeho pracovního času děláte to, co děláte v 

hodinách se studenty a doslova, jaké si to uděláte, takové to máte. 

Působíte tady v nějaké funkci? 
Třídnictví, to je asi jediná funkce. 

Jak si myslíte, že je učitelství ve společnosti hodnoceno? 
No, tak samozřejmě se říká, jak učitelé mají málo peněz a že by měli mít víc. Na druhou stranu někdo říká, že mají tolik 

prázdnin a tolik toho volna. Vždycky, když někdo mluví v tomhle smyslu, nebo ho takhle slyším mluvit, tak mu říkám: 

no, přijďte si to zkusit dělat a poznáte, že ty dva měsíce prázdnin, oni to vlastně nejsou celé dva měsíce, je to vlastně 

nařízená dovolená, kterou si nemůžete vybrat nikdy jindy, nemůžete si udělat dovolenou podle toho, jestli někde není 

nějaký last minute. Prostě máte ten červenec a srpen. Myslím si, že je to třeba naprostá nutnost k tomu, abyste v září 

mohli znovu jít do té školy a hodnotně fungovat. Takže společnost to vnímá velmi různorodě. Řekl bych, že co se týče 

společenského postavení, prestiže zaměstnání jsou profese typu lékař, právník na vyšší úrovni než učitel, a o to víc si to 

uvědomuji, že ve velkém městě není učitel vnímán zrovna moc společensky na nějaké vyšší úrovni. Řekněme, že je to 

spíš pod tou střední třídou. Velký rozdíl je v tom, když si to uvědomíte, nebo když třeba mluvím s kolegy, kteří učí v 

menších městech, kde je ta učitelská profese vnímána mnohem prestižněji. Ale stejně i přes to bych nepřestoupil na 

jinou školu, na jiné místo, protože si myslím, že to přes to všechno má své výhody. A nějak vnitřně netrpím, že dělám 

tohle povolání a že bych měl nižší postavení než někdo jiný. 

Jste tady spokojený? 

Tak, první dva roky to byla jistá euforie té změny. Samozřejmě, když pak někde jste déle, tak nahlédnete pod tu 

pokličku a vidíte věci tak, jak jsou, a řeknete si, že by se to třeba dalo dělat jinak a lépe, ale nakonec pak zjistíte, když to 

konzultujete s jinými kantory z jiných škol, že všude je něco. Celkově to hodnotím, že je to tady velmi pozitivně 

nastaveno, nic méně si myslím, že by tato škola mohla využít ještě mnohem víc svého potenciálu. 

Cítíte tady nějaké problémy? Co se týče třeba fungování školy. 

Problémy, které by vycházely třeba z hlediska administrativy odsud z vnitřku školy. Možná jsme třeba ve srovnání s 

jinými školami v této části Prahy zahlceni více, ale ve fungování to není něco, co by mě výrazně limitovalo. Člověk si 

to dovede zařídit tak, aby to co nejefektivněji udělal a zbýval mu čas na tu práci, kterou chce dělat. Myslím si, že tohle 

je spíš problém v českém školství, který jde ze shora, to znamená z ministerstva, kdy pokud přijde inspekce do školy, 

tak první, po čem jde, na co se zaměřuje, je, jestli má škola všechny papíry v pořádku. Ale myslím si, že o tom by ta 

kvalita být neměla. 

Myslíte si, že je té administrativy až příliš? Že je to školství až příliš zahlceno tou administrativou. 

Myslím si, že české školství je administrativou zahlceno velice dost a bohužel je spíše tendence to kolikrát ještě víc 

posilovat, než se toho naopak zbavovat. 

A narážíte ještě na nějaké jiné problémy? 

Konkrétní problémy mě nenapadají. Spíš dlouhodobě si myslím, a co mně osobně přijde docela škoda, že v dnešní době 

má ta škola boj o studenty, protože studentů je méně a vlastně oni si vybírají školu a neplatí to, že si škola vybírá 

studenty. Myslím si, že přes to všechno tato škola obstává v tom, že jsme škola, která má přijímací zkoušky. Je řada 

středních škol, kam se dostanete bez přijímaček, nemusíte pro to nic udělat a jste tam třeba i se čtyřkami ze základní 

školy a jsou rádi, že tam mají naplněné třídy. To tady vlastně naštěstí nemáme, ale myslím si, že svého času, v těch 70. 

nebo 80. letech byla tato škola vnímána velmi prestižně a mohla si tu dobrou pověst ještě nějakou dobu podržet. To si 

myslím, že se trošku nepodařilo, ale je otázka, z jakých důvodů. Jaké jsou příčiny. Ona nikdy není jediná, je to 

kombinace mnoha. Ale v tomto směru si myslím, že bychom na tom mohli být ještě lépe, než jsme. 

Proč jste si vybral právě tuto školu? 

Já jsem si tak úplně nevybíral. Ono, když hledáte místo, aby vám to sedlo na plný úvazek s touto aprobací, tak těch 

možností zas tolik není. Přesto, že v Praze je asi 70 gymnázií, tak zrovna tady v tu chvíli hledali někoho s mou aprobací. 

Jaké tady máte vztahy s kolegy? 

Jsme velká škola, to je nutno podotknout, že je rozdíl mezi školou, kde je máte v ročníku dvě třídy a kde jich máte pět. 

Tím pádem máte i větší počet kolegů. Nás tady učí kolem 50 až 60, někteří jsou na částečné úvazky. Myslím si, že v 

tomhle směru je cesta v tom, že se asi nejvíc bavíte a jste v kontaktu s těmi, ke kterým máte nejblíž. Tak to asi funguje i 

kdekoli jinde. Takže já asi s kolegy problém nemám. 

A máte mezi nimi třeba takové, s kterými můžete řešit různé problémy? 

Určitě. To je velká výhoda v tom, že tím, že nás je tady víc, a já učím biologii, a nás je tady pět, šest co učí biologii, tak 

v tomhle vám to umožňuje konzultovat některé věci a udržovat si i ten rozhled nadále. Když jste na škole, kde ten 

předmět učíte dva, tak to jde mnohem hůř. 

A co třeba řešíte s kolegy? 
Třeba aktuální otázky, jelikož biologie je velice dynamický obor, který se vyvíjí, a zjistíte, že to, co jste učili před 

čtyřmi lety, že to postoupilo někam dál a ptáte se kolegy, jak to učí dneska, aby to třeba odpovídalo nějakému novému 

pojetí systému, ale zároveň to studenty nezatěžovalo a už to nebylo učivo spíše vysoké školy, takže něco na tomhle 

principu. 

A řešíte tady třeba i osobní problémy? 

Osobní. No, určitě si popovídáte s kolegou, který je vám věkově blízko a řeší podobné rodinné situace. Vídáte  se, když 

jedete někam společně na nějakou tematickou cestu, tak i o svém osobním soukromí si popovídáte. Popovídáte si, jak je 
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to u nich, jak je to u vás a zjistíte, že to vlastně funguje dost podobně, nebo že má kolikrát třeba i recept na to, co se dá 

použít i ve vaší rodině (smích). Takže jo, určitě. 

Jaké máte vztahy se studenty? 

Já je ze své strany vnímám jako pozitivní. Jaké mají oni, to byste se musela zeptat jich (smích). Ale myslím si, a teď si 

nechci ale úplně fandit, že bych na té škole možná mohl být vnímán jako jeden z  těch, ke kterým mají bližší vztah. 

Myslíte si, že si dokážete zjednat pořádek? 
Mám nějakou hranici, kterou jsem schopen tolerovat, ale přes kterou, když se zajde, tak už to pak dám najevo a oni to 

pochopí. 

Třeba jim dáte test? 

Nene, většinou slovní domluvou. Dá se říct, že jestli jsem tady dal nehlášený test v hodině za trest, tak to bylo jednou. 

Od té doby jsem to udělat nemusel. 

Pak je práce s tím opravováním, že? 

Je to trestání učitele učitelem (smích). Ale ono to zase docela funguje. 

A když jim domluvíte slovně, tak to většinou zabere? 

Jo, to jo. Ono jde o to, že asi muž má v tomhle směru možná trochu lepší pozici v tom, že má možná trošku víc autority 

a že když zvýší ten hlas, tak ono to asi zabere víc, ale tím nechci říct, že bychom tu neměli kolegyně, které když zvýší 

hlas, tak by se třída neztišila. 

Jaké ročníky učíte? 

Vlastně první, druhý, třetí, čtvrtý. Teď, co se týče těch studijních zaměření, tak teď mám spíš přírodovědně a humanitně 

zaměřené třídy. Když jsem nastoupil, tak jsem měl od každého něco. Teď poslední dva roky neučím programátory. Ty 

byli vždycky trošku zvláštní, nebo bylo to trošku něco jiného, ale bylo to velmi zajímavé a kolikrát inspirativní, protože 

oni měli to myšlení nastaveno opravdu v tom logickém a velmi technicky nastaveném směru, takže kolikrát když člověk 

učil, tak oni to viděli hned a ani jsem to nemusel vysvětlit. Něco viděli dřív, než já (smích). 

Vy jste říkal, že jste třídní. Kterého ročníku? 

Čtvrtého – maturitního. Takže s nimi budu vlastně zažívat první maturitu. 

Takže jste tady poprvé třídním? 

Ano, poprvé. Po dvou letech jsem vzal třídnictví. 

Jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? Když jste třídní, tak jste s nimi v kontaktu asi víc, že? 

No, ono si člověk říká, že by asi měl být, ale ono to tak úplně není. Když jsem se rozhodl, že budu třídní, tak jsem si 

přesně právě říkal, kde si vymezím tu hranici, kam až si ty rodiče nechám dojít. A prostě jsem si třeba od začátku hlídal 

to svoje soukromí, což mě naučila i profese před tím, kdy jsem měl jeden mobilní telefon, který byl osobní i služební 

zároveň a já jsem řešil spoustu věcí ve svém volném čase i o víkendech, tak jsem si říkal, že s nimi budu komunikovat 

hlavně elektronicky přes email. Že je to takový menší zásah do soukromí a vlastně tohle se velmi osvědčilo. Neříkám, 

že bych si někdy s rodiči nezavolal, když to bylo nutné a nepřišli třeba na nějakou osobní schůzku, ale řada věcí se dá 

vyřešit přes email. Mně to vyhovuje a oni se to nějak naučili taky. Na třídních schůzkách jsem nikdy neměl pocit, že by 

měli nějaké zdání, že jim jsem jako třídní vzdálen. 

Jste s nimi často v kontaktu? 

Řekl bych… Jestli jsem s některými v kontaktu více, tak je to s těmi, kteří mají nějaký problém s tím studentem. Ale 

ono je to v tom třetím, čtvrtém ročníku jiné, protože většina studentů dosáhne plnoletosti, takže už to omlouvání jde víc 

přes ně než přes rodiče. Takže s těmi rodiči jsem v kontaktu méně. Ale nicméně někdy tam je nějaká situace, kdy je 

potřeba s tím rodičem pohovořit. 

Myslíte si, že mají pro Vaši práci pochopení? Setkal jste se s nějakými konflikty? 

Já bych řekl, že jsem se nesetkal vyloženě s nepochopením. Aspoň ne ve třídě, kde jsem třídní. Jestli za tu dobu, těch 

šesti let došlo k incidentu mezi mnou a rodičem, tak si vybavuji asi jeden, dva, kdy se to týkalo řekněme 

nespravedlivého ohodnocení z jejich pohledu, tak jsme si to vyříkali, dal jsem jim další šanci, kdy mohli dokázat, že 

skutečně mají na víc, než předvedli a vyřešilo se to. 

Vy už jste to trochu zmínil. Dovedete si představit, že pracujete jinde? 

Já bych řekl, že je to strašně velká výhoda, když to porovnám s těmi kolegy, a teď se nechci nikoho dotknout, kteří 

nedělali v životě nic jiného a ještě navíc třeba ani neučili nikde jinde, než na téhle škole. Dřív byla taková doba, kdy jste 

moc zaměstnání neměnila. Naopak, když se měnilo, tak se na vás spíš dívali zvláštně v minulém režimu, jako na 

fluktuanty. Řekl bych, že dneska být velkou část života na jednom místě je v té dynamické době ke škodě. Nezkusit 

něco jiného. V tom učitelském řemeslu musíme často bojovat, a čím déle to děláte, tím víc se můžete potýkat se 

syndromem vyhoření. 

K tomu se dostaneme (smích). Vy jste říkal, že tady na té škole jste spokojený, ale dovedete si představit, že byste 

třeba pracoval v jiném oboru? 

Tak samozřejmě člověk by si dovedl představit, že by pracoval ve finančně lépe hodnoceném oboru, ale ono je to 

vždycky něco za něco a ono by to bylo určitě za cenu, že by toho času měl člověk asi méně. Kdybych asi tohle 

rozhodnutí měl udělat, že budu dělat něco jiného, tak by to muselo být asi něco, co by mě strašně lákalo svým 

naplněním. Přes to všechno si nejsem jistý, zda by mi to učení nechybělo. Ono je to těžké hodnotit. Když přijde 

příležitost, tak se musíte velice krátce rozhodnout a buď do toho jít, nebo nejít. Já jsem narozený ve znamení vah, tak 

jsem vždycky takový na vážkách  a asi bych se snažil plácat mezi tím a ne to úplně odstřihnout, ale třeba mít částečný 

úvazek, ale pak je těžký, když sedíte na dvou židlích zároveň a zjistíte, že žádnou práci neděláte pořádně. Takže někdy 
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ten radikální řez a rozhodnout se odejít je nejlepší. Ale zatím to neplánuji a zatím mě odsud ani nikdo nevyhání (smích). 

Způsobuje Vám něco v rámci profese stres? 

Určitě. Já myslím, že učitelské řemeslo stejně jako jiná řemesla, je stresové. Je to stresové v tom smyslu, že každý den, 

bez ohledu na to, jak jste se vyspali, jakou máte náladu, jakou máte doma rodinnou momentální situaci, tak prostě 

musíme před tu třídu předstoupit a pokud máte působit profesionálně, tak by na vás nemělo být poznat, že třeba nejste 

ve své kůži. To studenti velice dobře vycítí, někdy toho využijí, někdy toho možná zneužijí. Jsou samozřejmě občas 

dny, naštěstí v mém životě jich není až tolik, kdy si řeknete, dneska by mi možná bylo líp někde opravdu u té klávesnice 

a nikam moc nevycházet, než lítat ze třídy do třídy. Na druhou stranu, ono se s tím dá naučit pracovat a zjistíte, že 

nejhorší je, řekněme, ta první, druhá hodina a ona vám ta práce pak pomůže se od těch problémů oprostit. 

A třeba co se týče komunikace se studenty, to Vám způsobuje stres? 

Jak v komunikaci s rodiči, tak i v komunikaci se studenty jsem si dal určitou hranici. Sice jsem říkal, že nás to udržuje 

mladé a že jdete s dobou, ale na druhou stranu já s dobou absolutně nejdu a to přiznám hned, já nejsem na facebooku. 

Facebook je asi úžasná věc, nicméně ta práce, co dělám, ona má samozřejmě i jistou nevýhodu, a to, že je to typ 

činnosti, kterou si berete domů. Přeci jenom ty písemky a to všechno nestihnete tady v kabinetě opravit. Občas na 

nějakou přípravu potřebujete mít doma večer chvilku klid. No a ono vám to bere čas, ten facebook v tom smyslu, že 

kdybyste měli být v kontaktu a řešit ty věci se studenty přes ten facebook, tak pro mě je pořád asi ještě lepší ten email. 

To je pro mě asi časově nejméně zatěžující, takže kdyby k tomu ještě přibyl facebook, tak mě to bude časově asi velmi 

zaneprázdňovat, možná třeba o něco obohacovat, ale zatím prostě bez toho funguju. 

Ono asi není úplně dobré být přes facebook v kontaktu se studenty.. 

Je zajímavé vidět, jak se k tomu staví jiní kolegové. Velice si třeba cením přístupu jednoho kolegy, který řekl, že si 

dával studenty jako přátele na facebook až poté, co odmaturovali (smích). 

Napadá Vás třeba ještě něco jiného? Třeba co se týče přípravy do školy.. 

No, tak nejvíc zatěžující, když jsem začal učit, vlastně těch deset let poté, co jsem tu školu dokončil, tak nejvíc 

zatěžující byly asi ty první dva tři roky, kdy člověk hledal ten svůj systém jak učit. Ten systém příprav. To bylo 

stresující, protože to bylo přesně o tom, že jste v té škole šest, sedm hodin a přijdete domů a vlastně pomalu kolikrát, 

pokud chcete udělat plnohodnotné přípravy, tak stejnou dobu trávíte nad těmi přípravami. Takže vám z toho dne vůbec 

nic nezbylo. Pak když už učíte, tak už máte, jak se říká, to učivo proučený, tak na jednu stranu vás to svádí k tomu, že 

už máte nějakou kostru, podle které můžete učit, ale ono je to velice ošidné a zrádné a může vás to dostat do nějakých 

zajetých kolejí, ze kterých už se potom nevyhrabete. Takže je potřeba inovovat. Už těm přípravám třeba nemusíte dávat 

toho času tolik jako dřív. Ale aby vás to samotné bavilo, tak je potřeba to něčím zpestřovat a tím pádem tomu ten čas 

musíte dát. 

A na začátku, když si sestavujete, co budete učit a co jim řeknete a co ne, máte nějakou kostru, která je daná a 

podle toho Vy si potom zvolíte, co jim řeknete? 

Ta kostra je daná velmi benevolentně. Máme nějaké školní vzdělávací plán, kde je nějaký okruh učiva, takže řekněme, 

já to vnímám tak, že 30 až 40 procent je opravdu nalajnovaných a co by mělo zaznít, nicméně z velké části je to, jak to 

zazní, na vás. Jakou formou to podáte. A je pravda, že balancujete mezi tím – já je to musím naučit, protože oni by z 

toho pak neudělali přijímačky na vysokou školu. Ale pak si uvědomíte, kolik jich ale bude dělat ty přijímačky. Takže 

prostě si řeknete, že v těch hodinách je dobrý je naučit to, co je dobrý pro ten život, i pro ty, kteří z toho nikdy tu 

vysokou dělat nebudou, ani z toho třeba nebudou maturovat. Na druhou stranu ti, kteří tohle budou chtít dělat, tak je 

nejlepší cesta, podle mě, mít systém volitelných seminářů, kdy už v tom třetím, čtvrtém ročníku vědí, že chtějí jít tímhle 

směrem a volí si je. Z mého pohledu, co by se tady na té škole dalo změnit a zlepšit, je to, že těch volitelných seminářů 

není pořád dost. Zejména, oni mají tři volitelné ve čtvrtém ročníku, ale pouze jeden ve třetím ročníku. Myslím si, že už 

ve třetím by mohli mít mnohem víc. 

To s Vámi souhlasím, protože si například pamatuji, že jsem se nejvíce času ve čtvrtém ročníku musela učit 

matematiku, ze které jsem ale ani nematurovala. 
Takže to je taková ta věc, na které si myslím, že bychom tady měli zapracovat. No, snahy o to jsou, ale pořád se ještě 

nezlomilo to, aby se to změnilo v té hodinové dotaci. 

A přitom to vypadá, že by to nemuselo být tak složité.. 

Není no, ale já si myslím, že tohle opravdu musí zaznít už ze shora, protože taková ta snaha, kdy se měli pedagogové 

dohodnout, nedopadla, protože ono jde o to, aby ty semináře nepřibyly na úkor víc hodin, ale že se musí pokrátit někde 

něco. A každý ten svůj předmět považuje za nejdůležitější a nikdo se nechce ničeho vzdát. A pak se to teda nedá 

zrealizovat. 

Ale možná zase, kdybyste přišel o nějakou hodinu a dostal jste třeba seminář, tak víte, že tam budete mít 

studenty, které to zajímá. 

On je velký problém v tom, že řada těch pedagogů si není jistá, že ten seminář dostane a takhle mají jistotu té hodiny. Je 

to trošku taková politika. 

A když učíte třeba první hodinu prváky, pak máte třeťáky a Vy tak musíte přepínat z hodiny na hodinu, 

způsobuje Vám třeba tohle stres nebo problém? 

Řekl bych, že ne. Jako občas je to náročné v tom smyslu, že my tu máme mezi hodinami pětiminutovou přestávku, 

takže skoro ani nestihnete vyjít z té třídy a už máte být v nějaké druhé. Je nutné tu být ráno dřív a připravit si v hlavě, co 

ten den učíte. Připravit si ty prezentace, už je mít třeba nahrané v tom počítači nebo na nějaké síti, abyste pak už jenom 

klikli a mohli jste začít tu výuku a neztráceli jste čas. Už se to mění v tom smyslu, že když jsem chodil já do školy, tak 
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ta hodina klasicky vypadala tak, že nás nejdřív patnáct, dvacet minut zkoušeli a pak se probírala nová látka. Já už 

dneska ani v každé třídě nestihnu vyzkoušet všechny ústně. Nicméně od toho ústního zkoušení úplně neupustím, 

protože ono je to velice dobrá příprava na maturity. Oni dneska umějí výborně s těmi prsty po těch dotykových 

obrazovkách, ale potom mluvit souvisle a vyjadřovat vlastní myšlenky v souvislých větách, tak to si myslím, že je 

dneska trošku na úkor té komunikace po těch sociálních sítí. V tomto ta škola může ještě plnit svou roli. 

Kdy se věnujete přípravě do školy? 
O všedních dnech odpoledne a po večerech. Víkend se snažím nechat tomu volnému času, s výjimkou tedy nedělního 

večera, kdy už přepínám ten mozek na pondělní ráno. 

A v čem spočívají ty přípravy? Že si třeba jen připomenete, co budete říkat? 

Nějaká aktualizace některých prezentací, případně i udělání nějakého nového pracovního listu nebo něco, čím tu hodinu 

oživíte. A pak samozřejmě oprava písemek. 

Je něco, co považujete za nejvíce stresující? 
Jo, velmi stresující jsou maturity. Řekl bych, že nejen pro studenty, ale i pro zkoušející, to znamená pro učitele jako 

takové, protože když učíte nějakou látku, tak ji máte rozvrženou v rámci čtyř let. A teď v tom jednom týdnu za ty čtyři 

roky to musíte mít v pohotovosti v hlavě a být vlastně pohotový v tom, jestli v té čtvrthodině, co vám ten student, ta 

studentka říká, jestli to je úplně dobře, nebo není. My tam sice nejdeme úplně do těch největších detailů, na to není čas. 

Jde o tu podstatu, ale řekl bych, že tohle je velice stresující záležitost. 

Jak se u Vás projevuje stres? 

Tak obecně, když člověk není v pohodě, tak má vyšší hladinu adrenalinu. Určitě je vyšší tepová frekvence, možná vám 

někam trošku přeskakuje hlas jinam, což cítíte vy. Pokud je to extrémní, tak to poznají i ostatní. 

Projevuje se to třeba na výkonu? 

No, projevuje. Ale ona zajímavá je jedna věc. Jak se říká, někdy ten mírný stres může pomoci ještě k lepší produktivitě. 

To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stres působí spíš jako, že Vás motivuje, nebo naopak, že Vás brzdí. 

Asi nesmí přesáhnout tu únosnou mez, ale mírná hladina stresu mně pomáhá v tom... ta doba dneska je rychlá a 

uspěchaná a navíc já jsem asi typem člověka, ne že bych chtěl mít všechno hotové na poslední chvíli, ale většinou, jak 

je toho hodně, tak vám většinou toho času k dokončení problému nezbude. Takže jo, většinou ty písemky mám 

opravené až večer před tím, nebo tu prezentaci dolaďuji ten večer před tím, než má být. A ono, když máte ten termín, 

tak vás to donutí to dodělat. Takže ono to asi tak má být. 

Co Vám pomáhá zmírnit ten stres? 

Úplně přepnout na něco jiného. To znamená relaxovat. Já to řeknu na příkladu té naší dovolené řekněme, těch prázdnin.. 

já jsem úplně nejradši a i se mi to daří realizovat, že já během těch dvou měsíců se vůbec nevidím s kolegy, protože, i 

když tu jsou kolegové, ke kterým mám blízko, tak mě to navodí tu školu a tu práci a já si od nich velmi rád odpočinu. 

Já, i když jedu třeba sem do těchto míst, tak se snažím i jet tak, abych nejel kolem té školy a aby mi nenacvaklo: jo, to 

je ta práce. Takže úplně přepnout. Nejlíp to jde s rodinou, nebo i třeba když jsem sám nebo s dalšími přáteli. Nebo 

jedete zažít něco, co nemáte během toho školního roku šanci zažít. 

A během školního roku jsou nějaké činnosti, při kterých se uvolníte? 

Tak to asi vychází z té profese, tak pro mě to je buď jet někam na kole, rozhodně vyčistit si hlavu, koukat do zeleně a 

tak podobně. 

Máte dost času na sebe? 

No, tak určitě ne tolik, kolik bych chtěl. Ale ono je to teď dané rodinnou situací, protože mám dvouměsíčního syna, 

takže se ty priority mění. Teď jsem najednou v té fázi, kdy najednou zjistíte, že dřív jste toho čas na sebe měli víc, než 

máte teď, ale prostě to tak je. Všichni si tím procházeli. To museli prožít i ti kolegové, kteří jsou o pár let dál, zažívali to 

a říkali, že je to normální, že se nevyspíte tolik, co dřív a podobně (smích). 

Kdy se věnujete svým koníčkům? A co mezi ně patří? 

No, tak velký koníček, a dřív i částečně mou profesí, byla ta ornitologie, pozorování ptáků a více méně i kontakt, okruh 

lidí, který je jiný, než ten pracovní. Pak jet do přírody, spát pod širákem, takže i tenhle styl trávení volného času je mi 

velice blízký. 

Kdo Vám pomáhá zbavit se pracovního napětí? 

Určitě manželka. Určitě nejbližší rodina, to znamená, mám sestru a tři neteře, takže i když je vzdálená v tom smyslu, že 

bydlí jinde než já, bydlí v jižních Čechách, tak určitě i oni. A určitě taky kontakt s přáteli. Myslím si, že nejlepší cesta, 

jak se oprostit od pracovních věci, je nebýt úplně sám. 

A cítíte podporu od okolí? 
Jo, určitě. 

A když máte nějaké problémy, můžete se obrátit na okolí? 

Určitě. Jinak by se ta práce dělala velice těžko. 

Mluvíte doma o svých pracovních problémech? 

Jo, to je takové zajímavé. Takový ten model, kdy přijde manžel z práce a manželka se ho ptá: tak, jak bylo v práci? 

Většinou už mám takový ten postoj, že jsme se naučili, aby tohle nebyla první věc, na kterou se mě zeptá. Když přijdete 

z práce, tak vlastně to poslední, o čem se vám chce povídat, je právě o té práci. Zase ale chápete, že když je žena na 

mateřské dovolené, respektive, já bych tomu vůbec neříkal dovolená (smích), tak chápete, že vlastně je to první věc, na 

kterou se zeptá, ale tak, prostě jsme si to nějak vyjasnili. Nebo většinou se bavíme o nějakých jiných věcech a pak se k 

té práci dostaneme. Ale jsou třeba dny, kdy se o té práci vůbec nebavíme. 
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Je pro Vás rodina spíš prostor pro uvolnění, nebo Vám to naopak způsobuje ještě nějaký další stres? 

Tak je to samozřejmě prostor vašeho smyslu života. Určitě vám rodina způsobuje i stres, ale zároveň vám způsobuje i 

radost. A tu radost naštěstí ve větším měřítku. A asi bez toho stresu by to nešlo. Já myslím, že v dnešní době je v každé 

rodině určitá míra stresu. Jde o to, kolik toho je a jak se s tím ty rodiny umí vypořádat. 

Vy jste říkal, že byste tady uvítal například více těch volitelných předmětů a méně administrativy. 

No, ten širší výběr volitelných předmětů. 

Je ještě něco, co byste tady uvítal, co by Vám pomohlo zmírnit ten stres? 
(přemýšlí) Já možná budu trochu víc konkrétní v tom smyslu, že občas mezi těmi školami máte tendenci porovnávat. 

Řekl bych, že, ani ne tak ze strany pedagogů, ale že častěji ze strany vedení býváme často porovnávání s druhou 

nejmenovanou školou. A já mám tu výhodu, že já jsem vlastně absolvent té školy, maturoval jsem tam. A když jsem 

studoval na fakultě, tak jsem tam i nějakou dobu učil v rámci praxe, což byly asi dva měsíce, a bylo to docela zajímavý, 

a řekl bych, že je tam něco jiného v tom, že oni jsou asi méně svázáni administrativou. Je to tam, řekl bych, takové 

volnější. Tady to trochu chybí, tady je to takové rozlítané. Zároveň ti studenti tam mají větší míru právě té 

samostatnosti. To se projevuje v té větší nabídce těch seminářů. Má to i své stinné stránky. Naopak třeba zjistíte, že oni 

jsou ve škole od rána do večera, protože jak je těch seminářů tolik, tak třeba na ten seminář čekají až do čtyř hodin a 

pak ho mají až do půl šesté. Nám tady na druhou stranu naopak vyhovuje, že většinou neučíme déle jak do čtyř hodin a 

dost často třeba jenom do dvou. Na druhou stranu ale začínáme v 7:45, což je vražedný, v tom zimním období (smích), 

ale prostě si myslím, že bychom tady měli dbát víc na to, abychom tady učili ty studenty větší míře samostatnosti. Ale 

jsou věci, které se tady daří. Výborná věc je třeba fotografický kroužek, který vede jeden kolega. S tím jsou spojeny dva 

školní časopisy, což jsou věci, které jsou vidět a které se daří. Ale když se třeba podíváte na jiné školy, tak zjistíte, že je 

tam takových věcí mnohem víc. Takže by se v tomhle směru dalo určitě přidat. 

Ale to je možná chyba spíše na straně vedení a na straně učitelů, kteří to nechtějí.. 

No, ono vedení se dost často snaží vést tu školu. Někdy je tlačeno ze shora a někdy je zase vedení, které tlačí ze shora a 

řekne, bude to tak, jak to chci já. Řekl bych, že ze zdola je tady ten tlak v tom smyslu, že je tu dost pedagogů, kteří 

velmi nelibě nesou, když jim odpadají hodiny na úkor exkurzí nebo nějakých projektových vyučování. Samozřejmě, že 

to musí mít svojí hranici, ale teď když budu velice konkrétní, ale nechci se nikoho dotknout, jen mě to rovnou v tuhle 

chvíli napadá, tak už dneska je to tak, že ve chvíli, kdy chcete se třídou na exkurzi, tak první, na co se díváte, jestli 

náhodou nemají nějaký jiný předmět. Ale s jinými kolegy se naštěstí dohodnete, takže tak. 

Myslíte si, že různé exkurze a projektová vyučování jsou důležitá? 

Ono je to o tom, proč to děláte. Když to děláte proto, protože víte, že tam ti studenti potkají zajímavé lidi. Že třeba 

potkají někoho, kdo přednáší v akademii věd a může je získat pro tu problematiku nebo jim může říct něco, co já jim v 

životě neřeknu, protože v té problematice tak hluboké znalosti nemám. A navíc je to třeba člověk, který to ještě zároveň 

umí podat, není to čistě jenom nějaký vědec, který se dovede bavit pouze na akademické úrovni, tak si myslím, že to má 

velký přínos. Někdy se to samozřejmě může zvrtnout a pak může být pedagog, který bude dělat všechno pro to, aby už 

nemusel učit a stát před tou třídou, tam je ten syndrom toho vyhoření třeba v nějaké pokročilé fázi a bude se snažit 

hledat příležitosti, jak jít někam ven, aby neučil. Pak to může být i kontraproduktivní, protože trávíte čas mimo tu školu 

a ta hodina by byla možná i efektivnější, než na nějaké přednášce nebo výstavě. 

Cítíte se často vyčerpaný a unavený? A nemyslím třeba jen po nějaké fyzické aktivitě. 

No, teď poslední dva měsíce jo (smích). Řekl bych, že z hlediska práce, že jsem se naučil si oddělovat to soukromí od 

toho pracovního života, i když to někdy nejde úplně, ale musíte se to naučit, jestli chcete fungovat plnohodnotně. 

Vyčerpaný… No, já bych neřekl, že je to z té práce. Možná, že se tam prolíná jednak ta moje momentální rodinná 

situace a jistý vliv i toho dojíždění a toho brzkého začátku vyučování. Nechci říct, že bych to měnil nebo že bych to 

chtěl úplně změnit, ono je docela příjemné, že vám pak z toho dne něco zbude. Říkám, nejhorší je překlenout to zimní 

období (smích). Když jsem byl na té předchozí škole, nevím, jestli to ještě běží, tak oni měli zimní zvonění a skutečně 

od listopadu do března začínali třeba o půl hodiny později. 

Ještě mě napadlo… Četla jsem, že učitelská profese je vyčerpávající i v tom smyslu, že ten pedagog se musí 

pořád soustředit. Musí se těch 45 minut koncentrovat a nemyslet na nic jiného. Zároveň musí hodně mluvit. Já 

když si zkusím mluvit v kuse delší dobu, tak už cítím na hlasivkách, že už nemůžu. A vy vlastně mluvíte šest až 

osm hodin denně.. 

Já si tohle vždycky nejvíc uvědomím po prázdninách. Jednak to září je náročné v tom, že.. Občas ty hodiny, těch 45 

minut vám nahradí zkoušení nebo písemka, kdy nemusíte skoro vůbec mluvit, ale člověk si zase nese tu práci domů 

(smích). Nebo že uděláte pro ty studenty něco, co tu hodinu zpestří, nějakým úkolem nebo pracovními listy, něco 

analyzovat apod. V září se tohle děje většinou nejméně, protože nejdřív musíte něco probrat, abyste pak mohli zkoušet 

nebo dát písemku, takže velmi často a dlouho mluvíte. A navíc po těch dvou měsících na to nejste zvyklí, takže tam 

většinou po té třetí hodině už cítím, že odpadávám. Pak se na to ale najede a jde to. Ale asi nejhorší to bylo ty dva roky, 

zvlášť když bylo nějaké chřipkové období a člověk nemohl zůstat doma, tak to bylo vyčerpávající. A pak velmi často 

člověk sklouzl k tomu, že pustil třeba nějaký film. 

To pak si byly spokojené obě strany, že? (smích) 

Já myslím, že doba, kdy se promítal film už je někde jinde, protože přístup k tomu má dneska každý. Každý má telefon. 

Myslím si, že dneska pustit film, že je zodpovědnost v tom smyslu, aby byl hodně dobře vybraný a nikdy ho nepromítat 

celý. Vždycky musíte vybrat nějakou sekvenci na tu látku, kterou zrovna probíráte, což je velmi těžké. 

Četla jsem, že existuje něco jako hlasová hygiena u učitele. Nesetkal jste se s tím? 
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Tak to jsem nikdy neslyšel. Neznám to, ale dovedu si představit, že něco, co mají herci a zpěváci, tak možná mají i 

učitelé, ale já jsem se s tím nesetkal. 

Nenabízel Vám třeba někdo nějaký kurz? 

Ne, nikdo mi nic nenabízel, ani ze strany vedení. Ale určitě by to bylo přínosné. 

Označil byste se za vyhořelého? 

Teď určitě ne.  Ale samozřejmě nemůžu říkat, co bude za dalších deset let. 

A co Vy osobně si představujete pod pojmem syndrom vyhoření? 

Syndrom vyhoření je pro mě to, kdy už ráno se probudíte a už se vám tam do té práce nechce. Už myslíte na to, až bude 

po a že už vám ani nenavodí nějaké pozitivní pocity to, že už tušíte, koho tam uvidíte v té třídě. Žádnou radost už z té 

práce nemáte. Ono neříkám, že v tomhle stadiu máte stoprocentně radost ze všeho, ale to víte, a já mám naštěstí to 

srovnání, že v každé práci bylo něco, co vás bavilo a co vás nebavilo. Záleží na tom poměru samozřejmě. 

A jaké by podle Vás mohly být příznaky syndromu vyhoření? 

Já si myslím, že to může být i porucha spánku, kdy už se člověk často budí a má sny o té práci. Porucha soustředěnosti. 

Myslím si, že se to velmi často pozná v tom, že se to přenáší vlastně na jeho blízké v rodině. Člověk je velmi nepříznivě 

naladěn i na své okolí. To znamená, že jedná neadekvátně v situacích, ve kterých dříve jednal naprosto normálně, nebo 

je dovedl ustát. Takže si myslím, že to zrcadlo vám nastaví hlavně to vaše okolí. A ještě jedna věc, váš zdravotní stav, ve 

smyslu, nemyslím zrovna toho, že máte nějaké psychické poruchy, ale že se to může i fyzicky projevovat. 

Je podle Vás syndrom vyhoření rizikový v učitelství? 

Myslím si, že je častý a že je i rizikovější než v jiných profesích. Je to dáno jednak tím, že učitelské povolání je svým 

založením povolání, kde nemáte příliš prostoru pro kariérní růst. Což znamená, že spousta třeba i dobrých učitelů 

odejde proto, že už měla pocit, že už dále nemohla, pokud zrovna nechtějí být zástupcem nebo ředitelem, což i kdyby 

chtěli, tak tam se na to čeká dlouho, než se to místo uvolní nebo než se vypíše konkurz. Nebo to půjdou třeba zkusit na 

jinou školu. Ale velmi často si vyberou úplně jinou profesi. Využijí toho potenciálu, že umějí jednat s lidmi, že umějí 

mluvit a pak jsou třeba velmi úspěšní v jiných profesích. Když si vezmete, třeba velice úspěšní lidé veřejného života, 

kteří vlastně původní profesí jsou učitelé, ačkoliv třeba to řemeslo dělali velice krátkou dobu. Například Svěrák, nebo 

bývalý mluvčí prezidenta Havla Špaček, to je taky učitel vystudovaný. Takže, myslím si, že učitelské řemeslo může být 

velmi dobrým odrazovým můstkem pro nastartování kariéry, ale ne v tom učitelství jako samotném. 

Znáte nějaké vyučující, kteří jsou podle Vás vyhořelí? 

Já si myslím, že bych tady pár kolegů a kolegyň mohl jmenovat. Ano, myslím si, že ano. 

A jak se to podle Vás u nich projevuje? 

Myslím si, že už je to v takových těch prvních reakcích, kdy například při pohledu na plánovací kalendář, tak zajásají: 

jo, tady nebudu učit, tady budou prázdniny, tady exkurze, přijímačky, už aby mi odpadla tahle hodina, to je hrozná třída 

apod. Nebo se snaží udělat něco pro to, aby ty hodiny odpadaly. Nebo je v podstatě slyšíte mluvit jenom v tom 

negativním slova smyslu, jak je to či ono hrozný. Myslím si, že to je známka toho, že by se sebou měli začít něco dělat 

nebo třeba změnit školu. Jak říkám, ty koleje jsou už hrozně hluboké v jejich věcech a myslím si, že to jde hůř. Ono 

samozřejmě budou mluvit jinak za deset, patnáct let, když se člověk blíží k hranici toho důchodového věku, tak je 

mnohem méně ochotný měnit tyhle věci. 

A myslíte si, že se to tady projevuje i u někoho mladšího, nebo je to spíš u těch starších vyučujících? 

Co byste řekla, že je mladší? Abych měl tu věkovou kategorii ohraničenou (smích). 

Třeba do 40ti let? 
Do 40ti, to mě napadlo úplně přesně taky. 

Nebo je to moc brzy na člověka, aby byl vyhořelý? Ono je to dané asi i délkou praxe. 

Přesně. To je dané dobou praxe. Myslím si, že je to minimální u těch lidí do 40ti let. Asi to může nastat u někoho, kdo 

skutečně po to škole šel rovnou učit na tu školu a nedělal nikde nikdy nic jiného. 

Takže asi spíš záleží na té délce praxe.. 

Na té délce praxe, určitě. A samozřejmě i na tom, jestli jste dělali něco jiného nebo učili někde jinde. 

Jak se podle Vás dá syndromu vyhoření předejít? 

Mnoha způsoby, které se musí kombinovat. Snažit se v tom školním roce se sebevzdělávat tak, abyste byli v kontaktu s 

jinými institucemi a nejen s tou školou, kde máte to pracoviště. Jak učitel předává znalosti a učí a zkouší, tak si myslím, 

že by se sám měl učit a měl by být i zkoušen. Vidím handicap, což je dáno jednak generačně, že není úplně vůle se učit. 

A taky jazykový, kdy ta starší generace měla v minulém režimu k učení cizích jazyků horší příležitosti. My tu máme 

například anglicky mluvící lektory a málokdy si s nimi někdo povídá, kromě angličtinářů. Tam vidím takovou tu stěnu, 

kdy sedíte u toho oběda a oni sedí na kraji stolu a nikdo nenavrhne, že budeme mluvit anglicky, když jsou anglicky 

hovořící. Jednak to třeba neumějí, nebo si nejsou jistí, ale chybí tam hlavně ta snaha. Takže si myslím, že by měla být 

snaha sebevzdělávat se a to by mohlo pomoci od toho vyhoření. A myslím si, že by to byla silná motivace, kdyby na 

sobě měli dál pracovat. 

A co třeba nějaké teambuildingové akce, myslíte si, že by to tady pomohlo? 

Já jsem výjezd pedagogů někam jinam zažil asi třikrát. Řekl bych, že v poslední době toho moc není. Možná jsou 

takové ty velice krátkodobé, někdy odpoledne až večer, ale jako víkend jsem tu zažil asi jednou nebo dvakrát. 

A myslíte si, že je to přínosné? 

Nevím, jestli to úplně odstraní syndrom vyhoření, ale je to přínosné v tom, že se sžijete s těmi kolegy a zažijete něco 

jiného a někde jinde, než že se jenom potkáváte na chodbě a v jídelně. 
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Tak, z mé strany je to všechno. Je ještě něco, na co jsme zapomněli nebo co byste chtěl dodat? 

Já si myslím, že ta podstata tady zazněla. 

Dobře, tak Vám moc děkuji za Váš čas. 

Nemáte zač. 

Rozhovor č. 6 (Věra) 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely a rozhovor je zcela anonymní. Zkuste být při odpovídání co nejvíce 

upřímná a otevřená. Pokud Vám bude něco nejasného, můžete se klidně zeptat. Kvůli následnému zpracování 

dat potřebuji rozhovor nahrávat, tak se Vás chci tímto zeptat, zda s nahráváním souhlasíte. 

Ano, souhlasím. 

Děkuju. Tak začneme. Nejdřív bych se chtěla zeptat, proč jste si vybrala právě tuto profesi? 

Určitě jsem k tomu tíhla a asi jsem byla ovlivněna vzory, kdy na základní škole jsme měli bezvadné učitele, a chtěla 

jsem se učitelství věnovat. Asi jsem neuvažovala nad ničím jiným. S tím jsem šla studovat na gympl, že si prostě vyberu 

tuhle dráhu. 

Čím Vás ti učitelé oslovili? 

To byl jeden konkrétní učitel, učil tělocvik a zeměpis a byl to trenér naší skupiny. Trávili jsme spolu spoustu času, jako 

se všemi spolužáky a s ním, takže poprvé jsem uvažovala nad tou stejnou kombinací, zeměpis a tělocvik. Ale protože 

jsem věděla, že přijímačky na tělocvik, na nějakou tu fakultu, jsou přísné a dělá se tam přísné plavání a tenkrát jsem 

nelyžovala. Dělala jsem všechny sporty kromě lyžování a já jsem se tam zalekla toho plavání a lyžování. Po gymplu 

jsem navíc zas tak už nesportovala, že bych se na to cítila nebo že bych to chtěla dělat, takže jsem měla druhý obor 

biologii a zkombinovala jsem biologii a zeměpis. 

A co jste vystudovala? 

Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu - biologii, zeměpis v učitelství. A pak jsem si dodělávala školu a 

pokračovala jsem v tom zeměpise. 

Tady učíte jaké předměty? 

Tady učím biologii a zeměpis, přesně to, co je moje aprobace. 

Co Vám přináší učitelství? 
Mně to prostě baví. To znamená, já si myslím, že mě to určitě naplňuje, i když je to určitě náročné někdy, tak mám ráda 

takový ten kontakt, teď už pro mě s mladší generací, improvizaci takovou tu jiskru a náboj. 

Co je pro Vás podstatou učitelství? 
To je asi jako podstata každého jiného povolání, tedy dělat tu práci dobře. Když jsem přešla ze školy do praxe, tak jsem 

si myslela, že nejdůležitější je všechno je naučit a ty vědomosti předávat dál. A teď si myslím, že nejdůležitější jsou 

takové ty obecné vlastnosti, jako slušnost, pravdomluvnost. 

Jak dlouho už učíte? 
Já jsem učila pět let, pak jsem byla sedm let na mateřské a teď pokračuji třetím rokem tady. 

A před tím? 
Před tím jsem dodělávala ten postgraduál, takže jsem ještě učila na dvou gymplech opravdu jen na minimální úvazek a 

jenom po krátkou dobu. 

A proč jste si vybrala zrovna tuhle školu? 

Protože jsem tady dostala místo (smích). 

V jaké pozici tady působíte? Máte třídnictví? 

Mám třídnictví, ano. 

A jakého ročníku? 

Teď je to ten třetí ročník. Když jsem nastoupila po mateřské, tak jsem začala s prvákem. 

Jak je podle Vás učitelství ve společnosti hodnoceno? 

Já si myslím, že jsou takové dva přístupy. Myslím si, že obecně lidé, kteří jsou alespoň trošičku nějak srovnaní, že vědí, 

že ta profese je těžká, že si toho relativně váží a že to ohodnocení, to asi všichni víme, není úplně mnoho. Jsme se 

zrovna bavili s kolegy, že na to, že jsme vysokoškoláci, tak přeci jenom těch peněz je málo. Třeba já mám štěstí, že 

mám muže živitele rodiny a že nejsme úplně existenčně závislí na mém platu. Dovedu si představit, že kdybych byla 

chlap, kdyby na mě ta společnost dávala větší důraz jako, že se musím víc postarat. Tenkrát jsem si to prostě vybrala v 

těch 18ti letech. Kdyby měl člověk přemýšlet, jestli ho to uživí nebo ne, tak si myslím, že to není úplně normální, spíš 

chce dělat, co ho baví. Ale nedivím se, že potom třeba změní to rozhodnutí. Ale obecně si myslím, že ten kredit toho 

učitele je i dneska poměrně vysoký. 

Jste ve školství spokojená? 

Jo, jsem. 

Měnila se Vaše spokojenost v průběhu pedagogické dráhy? 
Já jsem ovlivněna tím, že jsem začala na plný úvazek učit až teď, poslední rok. Vždycky jsem před tím měla částečný 

úvazek, takže mi ta práce nezasahovala do toho života úplně jako stoprocentně. Nebylo to jen do práce a z práce, takže 

si myslím, že to nejsem objektivně úplně schopna zhodnotit. 

Cítíte tady nějaké problémy, třeba co se týče administrativy? 
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Administrativy je hodně, ale jako že by to byl nějaký problém... Spíš je problém, jak to narůstá, a to, co se kdysi řešilo 

selským rozumem, tak teď na to hned musí být lejstra. To si myslím, že je obecný problém. 

A co se týče školství obecně, myslíte si, že tam jsou nějaké nedostatky nebo problémy? 
Já jsem v tom školství na ten plný úvazek fakt krátkou dobu a opravdu jsem to neřešila. Pak jsem ten kratší úvazek, 

když jsem dodělala školu, chtěla kvůli malým dětem, takže mě ta práce nepohlcovala úplně, abych řešila problémy 

školství a abych nad tím nějak přemýšlela, protože jsem neměla čas. Ale dovedu si představit, že když budu na ten plný 

úvazek pracovat teď dalších deset let, děti odrostou, nebudou mě potřebovat, tak se třeba prohloubí ta nespokojenost a 

začnou mě ty věci třeba štvát. 

Nenapadá Vás nic konkrétního, co by Vás štvalo nebo na co byste narazila během toho posledního roku? Třeba 

co se týče administrativy nebo nařízení. 

Nenapadá. Co se týče administrativy, tak spousta nařízení není podle mě mnoho logických, ale nejsou úplně nesmyslná, 

nějaká malá logika tam je. Když do toho člověk opravdu pronikne, tak zjistí, že jsme na druhou stranu chráněni z té 

druhé strany a je napsané, za co jsem zodpovědná a za co nejsem. Akorát je opravdu protivné, že je toho hodně a že se 

toho musí hodně řešit, ale chápu, že jinak moc vyřešit nejde. Takže není to, že bych to jako úplně nepřekousla. 

Jaké tady máte vztahy s kolegy? 

Já si myslím, že v pořádku. 

A máte mezi nimi takové, kterým se můžete svěřit s nějakými problémy? 
Asi bych měla, ale myslím si, že je důležité rozeznávat opravdu ty přátele a kamarády, a to pracovní prostředí. To 

znamená, tady jsou to opravdu kolegové, nemám problém se s nimi bavit o čemkoliv, ale nemám tady vyloženě 

kamaráda, s kterým bych se stýkala. My se třeba občas navštěvujeme. Nebo když jsme byly na mateřské, tak jsme se s 

kolegyněmi a s dětmi párkrát viděly, ale není to úplně pravidelné. Myslím si, že mám dost lidí kolem sebe, že kdybych 

měla nějaký závažný problém, tak kterým bych se asi svěřila. 

A jaké problémy s kolegy třeba řešíte? 
Problémy asi moc neřeším. Jsou to spíš situace nějaké pracovní, že se musíme na něčem třeba domluvit a může se stát, 

že každý má jiný názor, ale neřekla bych, že by to byly nějaké problémy. 

A když máte nějaké potíže se studenty, tak se jdete za nějakým učitelem třeba poradit? 

Já jsem asi úplně neřešila problémy. No, ale mám takovou lehce problematickou třídu, programátorskou a ona je taková 

specifická, takže spousta kolegů třeba má na ně jiný názor než já, takže když se něco vyskytlo, tak jsme se sešli a snažili 

jsme se ty problémy vyřešit, ale opravdu to nikdy nebylo, že by to vyeskalovalo v nějaký konflikt nebo něco takového. 

To ne. Opravdu tady to funguje, nebo já to tak aspoň cítím, že ten třídní má třeba více informací třeba o zázemí toho 

studenta, takže se snažím vysvětlit, proč má nějaké problémy. Když budu víc konkrétní, tak například s pozdními 

příchody nebo tím, že jsou zaměřeni na ty počítače, tak že je nebaví nic jiného a já to svým způsobem chápu, takže se 

snažím ovlivňovat ty kantory, ať se to snaží taky pochopit, ale že já samozřejmě zase chápu, že když má nějakou 

nedostatečnou, tak je to potom jeho věc, jeho volba. Prostě oni mají takový specifický přístup k životu, tak já se jim 

snažím porozumět, a když nějaký kantor s tím má problém a přijde za mnou, tak se formou rozhovoru snažíme 

vymyslet, jak ho přinutit, jak to udělat nebo jestli mu můžu být nějak nápomocná, ale myslím si, že to konečné řešení je 

na každém tom kantorovi zvlášť. 

Jaké máte vztahy se studenty? 

Já si myslím, že dobré. Ale to by museli říct oni (smích). 

Kolik tříd tady učíte? 
Jeden první ročník, druhý první ročník, druháky jedny, třeťáky dvoje a teď budu přebírat ještě po kolegovi. Takže 

takových šest zhruba. 

Jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? 

Já mám rodiče ráda (usmívá se). Já mám ráda třídní schůzky, což jsem asi jedna z mála. Ale naštěstí nejsou často takové 

situace, kdy by rodiče volali a něco potřebovali. Samozřejmě, když potřebují, tak se jim věnuji. Teď řešíme třeba 

zdravotní problémy hodně, protože mám individuální studijní plány, jsou hodně nemocní, takže tam opravdu hodně 

komunikujeme s tím, co se stalo, co se děje, takže to určitě. A potom já řeším s rodiči, když jsou nějaké opravdu velké 

průšvihy, tak volám, abych to tak připravila na ty obě dvě strany a rodiče jsou, si myslím, docela vděční, takže sem tam, 

když opravdu jde do tuhého, tak třeba před klasifikací, tak párkrát se zastaví i rodiče a probereme to, vymyslíme 

strategii, takže je to opravdu spíš taková součinnost. 

A jsou rodiče ochotní? 

Já mám ochotné rodiče, nemám s nimi problém. Ono zase, když se vidíme dvakrát ročně, tak toho moc nevyřešíte. Já se 

jim spíš snažím vysvětlit, o co tady jde a oni zase vidí, co mají doma a taky, že s nimi mají úplně stejné problémy, jaké s 

nimi mám já. Že třeba nejsou důslední nebo něco slíbí a pak to nedodrží. Takže si myslím, že jsme spíš na jedné lodi, 

než že bychom byli proti sobě. 

A jaké problémy většinou řešíte? 

Většinou se týkají známek. Nebo jsme řešili nevhodné chování, které ale ani nepramenilo z nějaké agresivity nebo tak, 

ale spíš z toho, jako že někteří mají takovou tu sociální inteligenci trošku slabší, a když byli na nějaké té základní škole, 

takové trošičku alternativní, tak si neuvědomují, že prostě nemůžou třeba chodit během vyučování po třídě, že to 

opravdu ruší. A ono potom vysvětlit to tomu studentovi, tak fakt musíte postupovat logicky a říct, že opravdu, když se 

zvedne a někam jde, tak já si myslím, že se mu udělalo špatně. Teď já vím přesně ty právní důsledky, jako když se mi 

tam někde vyvrátí, tak co musím udělat, že se o něho musím postarat a tak. Takže samozřejmě, že zbystřím. Když 
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zbystřím já, přeruším výklad, celá třída se taky kouká, co se děje, co udělám já, co se děje, takže to je nepříjemné. Takže 

my spíš řešíme opravdu takové věci, že se snažíme mu to vysvětlovat a to musím vysvětlit i těm rodičům, ať taky 

působí. Takže to nejsou jen známky, ale jsou to specifické příklady, ke kterým prostě dochází. A musí se ujasnit, co 

očekáváme my, jako škola a oni k tomu můžou trochu přispět. 

A myslíte si, že na to studenti přistupují? 

Jojo, přistupují. Ale někomu to trvá trochu déle, protože je na to zvyklý. Ale myslím si obecně, že s tou mojí třídou je to 

takové, že oni mají taky rádi logická vysvětlení a chovají se racionálně, takže kdybych po nich chtěla něco, co 

racionální není, tak se budou taky trošku šprajcovat. Ale když jim to vysvětlím, proč třeba nemůžou chodit do školy 

pozdě, jak se jim to započítává. Někdy mi to u těch programátorů opravdu připadá, že musíme postupovat jako v nějaké 

pomocné škole, že jim to opravdu musím vysvětlit… Jako, v kolik jim jednou ty tramvaje, jestli může jet o jednu dřív, 

jestli je problém si dát budík dřív apod. Musíme úplně do toho problému proniknout a oni to pak pochopí a my se u 

toho zasmějeme (smích). 

Člověk by řekl, že je to takové normální.. 

Jo, je, ale někdy se sejde taková třída, kdy oni jak jsou skoro samí chlapci, tak oni nemají ty ženský. Já si to pamatuji z 

mého gymplu, že když prostě když ti kluci byli nějací, tak ty holky jim řekly: proboha, co blbnete, takhle to nebude, na 

tenhle výlet nejedeme, to je daleko, je to úplně blbý (smích). No, a ti kluci sklapli a my jako holky jsme to měly trochu 

pod kontrolou. Kdežto tady jak jsou kluci… Jsou tam teda dvě holky, ale tak to je málo. A oni jak jsou individuální, 

nemají cit pro kolektiv, že by táhli za jeden provaz… Když je průšvih, tak to jo, ale v takovém tom běžném životě ne. 

Takže ono je to tam těžký, protože každého musíte jakoby formovat sám, někdo třeba nemá rád tu širší skupinu.  

A to Vás třeba baví? 

Jo, to mě baví. 

Člověk taky trošku vidí ten výsledek, že? 

Určitě. Výsledky jsou chabé, ale sem tam nějaký je (smích). 

Dovedete si představit, že byste pracovala úplně jinde? 
Určitě jo. Určitě sem tam je tohle únavné. Třeba loni ke konci školního roku jsem opravdu cítila, že jsem unavené. Ale 

teď jsem se zase dostala do toho rytmu, nastartovala a obnovila jsem to, co mě baví víc. Určitě si dovedu představit 

práci jinde, ale zatím mě k tomu nic nevede. Každý to posuzuje podle té momentální situace. Já mám opravdu ty malé 

děti. Asi jsem si vždycky chtěla zkusit takovou tu práci ne od zvonění do zvonění, ale nějakou tvůrčí, ale chápu, že ta 

cena je strašně vysoká, potom třeba zůstávat dlouho do noci, když se dělá nějaký projekt. Myslím si, že mě to školství 

už trošku ukolébalo, takže bych to neměnila, i když je to taky náročné. 

Šla byste učit na jinou školu? 
Jsem tady spokojená, mám úvazek, který jsem chtěla, což taky není vždycky pravidlem. Kdybych ten úvazek nedostala, 

tak bych tu práci musela asi hledat někde jinde. 

A Vy máte plný úvazek, že? 

Jo, já mám plný úvazek, který jsem chtěla. Kdyby se tady ty hodiny nenašly, tak bych asi šla jinam. Ale zjistila jsem, že 

když chci učit na gymplu svůj obor, tak teď ty místa ani moc nejsou. Takže jsem byla ráda, že se tady našly nějaké 

hodiny navíc. 

Způsobuje Vám něco v rámci profese stres? 

Neřekla bych úplně jako stres, ale zase ta profese je taková specifická, že my máme hodiny a přestávky, které musíme 

dodržovat, tak já mám třeba radši organizaci, když mám více volných hodiny, když ty hodiny neučím za sebou, takže si 

to můžu v klidu připravit na další hodinu. To znamená, stresující pro mě určitě je, když mám některý den v kuse čtyři 

hodiny a více, takže to je člověk pak opravdu unavený. Začíná to na úplně základních požadavcích, že se třeba nestihne 

napít, něco zakousnout, nestihnu si dojít na záchod. Teď prostě rychle mít všechno připravené dopředu, musím víc 

plánovat, abych měla ty materiály nachystané, protože vím, že si to před tím nestihnu nachystat, nějaké detaily. Takže si 

myslím, že v tomhle takový lehký stres cítím, ale nevnímám ho zas až tak jako ten špatný stres, protože člověk na to 

musí být nějak připravený a musí si to zmanagovat. A já jsem na to připravená, takže to není takové, že by mě to úplně 

ničilo. 

Je ještě něco, co Vám způsobuje stres? Ať už je to komunikace s kolegy nebo se studenty nebo co se týče 

fungování školy. 

To už jsou pak jednotlivé situace, které se pak nemusí opakovat, ale určitě je nepříjemné setkávat se se studenty, i tady 

se najdou někteří, kteří nejsou třeba přímo úplně bystří, snaží se narušit tu hodinu, dokazovat si něco. A to jsou potom 

nároky na toho učitele. Ale já to mám zase jako svým způsobem ráda, že je to pro mě zase taková výzva, že musím dát 

najevo, kdo je tady pánem a trošku je uklidnit. 

A to se Vám daří? 
Ale jo, řekla bych, že jo. Ale záleží taky na přístupu. Každý má ty hranice nastavené jinak. Takže já jsem třeba loni 

přebírala programátorkou, taky tak jsou samí kluci a jsou tam někteří takoví hůře zvladatelní. A teď já jsem zase přeci 

jenom malinká žena, která tam vpluje, takže na tom začátku oni koukají a ty hodiny jsou jiné a pak samozřejmě po 

měsíci zjistí, co si můžou dovolovat a zkoušejí ty hranice. Ale řekla bych, že tohle patří k té práci, že s tím jsem do toho 

šla a nevadí mi to. Ale já mám ráda nějakou aktivitu, i třeba ten šrumec. Nemám ráda, když ti studenti jsou sice potichu, 

ale leklí jako ryby. To znamená, když tam je určitá míra, tak mi to nevadí. Chápu, že některým kolegům to může třeba 

způsobovat stres a že na to nejsou zvyklí. Pak už to taky někdy přerůstá. On to člověk musí pořád nějak krotit, takže to 

je zase nějaký zdroj stresu dlouhodobý, protože člověk musí být pořád ve střehu. Když ti studenti jednou zvlčí, tak vy 
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musíte myslet na to, že je musíte zase srovnat, protože jinak to přesáhne nějakou míru, kdy to pak už nejde. Takže 

člověk na to pořád myslí, pořád je v nějakém napětí. 

A jak třeba ty studenty zklidníte? 
Vyhrožuju (smích). Vyhrožuju, že jim dám písemku nebo něco takového. Ale oni to chápou, snažím se jim to 

vysvětlovat nějak lidsky. Já se samozřejmě napomenu. Řeknu, potřebuju zapsat do třídnice, kdo chybí. Potřebuju 

vyzkoušet tohoto studenta. Když tady bude takový řev, tak ho nevyzkouším. Takže navrhnu řešení, co mají dělat. 

Většinou mají práci, kterou mají dělat, tak třeba řeknu, že jim to zkontroluju, takže oni vědí, že to opravdu obejdu. Já si 

myslím, že jsem relativně důsledná, takže oni vědí, že to jenom neplácám a že to radši udělají. A když tam mají špatné 

známky, tak je to donutí. Další věc je, že když jim to řeknu třeba popáté, tak jim pak řeknu, že popáté jsem to už řekla, 

takže vám dám dvě možnosti. Teď vám to ještě jednou připomenu, a když to nebude, tak se s vámi nebavím a opravdu 

mě pochopte, že já už jsem v koutě a už prostě musím rozhodnout. Řeknu, že jsem nechtěla psát nějaký test, ale vy mě k 

tomu nutíte. Takže oni se většinou zklidní, ale zase jsou to patnáctiletí, šestnáctiletí, tak někdy na to dojde a pak už to je 

zase na mně, jestli si přidělám tu práci a budu to opravovat, když vím, že to stejně mají všechno špatně. Ale někdy je to 

potřeba, aby viděli, že když to řeknu, tak to myslím vážně, ale třeba jim pak dám možnost opravy. Chci jim ukázat, že je 

to na základě slušného jednání. Že když jim řeknu, že tady musím teď něco udělat, tak že teď mají práci a mají být 

zticha. A vlastně tomu ještě věnuju tu energii, že tu práci chystám dopředu, takže předpokládám, že by měli být natolik 

slušní a že to pochopí. Oni si to prostě neuvědomují, kolik je za vším práce, ale myslím, že teď vidí, co po nich chci a 

vysvětím jim to. Třeba s tou třídnickou prací je to takové, že třeba často odcházejí, že je bolí hlava třeba odpoledne. 

Chápu, že mají dlouhé vyučování a že ve čtyři hodiny třeba odejdou. Já je ani nepodezírám, že oni by to chtěli třeba 

zatáhnout, někdy se to může stát. Ale když vidím, že je to třetí týden a že odchází skupinka a najednou tři kluky bolí 

hlava, tak ono je to taky průhledné. Takže já se s nimi snažím říct, že takhle teda ne. Že když bude někoho bolet hlava, 

tak dobře, může se to stát, ale že třeba jsme domluvení, že chci, aby když odcházejí, aby mi dali vědět na mobil. A hned 

to mají vysvětlené. A když přijde kolega, že ten tam zase nebyl, tak já mu můžu říci, jo bolela ho hlava, šel domů, nebo 

třeba něco se stalo. Je to příjemné i pro mě jako pro třídní, že mám trošičku kontrolu nad tím, ale je to přínosné i pro 

něj, že na něj nikdo nemůže zaútočit, jako co se stalo. Přijde mi, že každý má sem tam nějaké osobní důvody, chápu to, 

ale neměli by si zvykat, že se to neřeší. Já chci, aby řešili ty situace. To si myslím, že se mi třeba daří. Když oni vidí, že 

se o ně takhle starám. Třeba teď ta moje třída ve třeťáku, jasně, že si neuvědomují, co to je nebo jak nad tím přemýšlím, 

nebo že něco připravuju, aby to bylo funkční, ale myslím si, že to oceňují, že vidí před sebou, že já něco dělám, nebo že 

se snažím. Já myslím, že oni vidí, že se snažím jim něco zpříjemnit nebo pomoci, a to si myslím, že berou a že je to těší. 

Co je pro Vás nejvíce stresující? 

Možná asi ti kolegové někteří. Nemám opravdu žádné problémy nebo tak, ale přeci jenom, hned jak jsem přišla do 

školství, tak mě to zarazilo, že když se s každým kolegou člověk baví zvlášť, tak je to  fakt normální člověk s 

normálními názory. Ale někdy na těch poradách, tak se třeba vytvoří dva tábory, které se vyloženě třeba opravdu nemají 

rádi, a přijde mi, že se tam často vedou fakt takové knoflíkové války, úplně zbytečné. Nebo mám taky pocit, ale to je 

obecně, to není jen škola, to je na každém velkém pracovišti, že ty skupinky tam jsou a vy, když se přidáte k jedné, tak 

automaticky tím získáte i ty nepřátele, když to jako přeženu. Tady to není takhle vyhraněné. Ale že se prostě někde 

zapíšete. A mně z tohoto důvodu velice vyhovoval ten částečný úvazek, protože když tady někdo jenom proběhne 

dvakrát, třikrát týdně, a já jsem opravdu přišla, odučila a odešla, a mně se ta škola zas až tolik netýkala. Kdežto teď 

vidím, že se mě už týká víc, že těch interakcí s těmi kolegy je víc a ne vždycky třeba chápu jejich názory úplně. Nebo 

chápu, ale neztotožňuji se s nimi úplně, ale zatím jsem nebyla v žádné situaci, že bych to musela úplně vyhrotit. Nejsem 

určitě konfliktní typ. Nevyhledávám konflikty, zase ale na druhou stranu kdyby někdo zasáhl to moje, kdyby to šlo proti 

mému přesvědčení, tak to si myslím, že pak už hrotím. K tomu ale nedošlo. 

Jak se u Vás projevuje stres? 
U mě se projevuje stres fyziologicky. Když jsem v takovém tom permanentním zápřahu a napětí, tak hubnu, což je 

super, protože na začátku školního roku můžu spořádat hodně čokolády a nic se neděje (smích). Takže já to na sobě 

poznám. Znám to. Já si to na sobě uvědomuji fyzicky, že to poznám. Nemá to nějaké třeba dramatické důsledky, ale 

třeba i jako učitelé míváme migrény. A já mám teda ještě zátěž z rodiny. Takže vždycky na začátku školního roku to 

cítím fyzicky, než do toho člověk po těch prázdninách najede. Takže třeba v tom září mě často bolí hlava a musím si 

vzít i nějakou tabletku, protože vím, že mi pomůže. A protože vím, že když si ji nevezmu, tak se budu dva dny trápit a 

vezmu si ji za dva dny, kdy mi nepomůže. Takže to takhle řeším. A to je opravdu ten začátek školního roku. Ke konci 

roku, paradoxně, bych neřekla, že je tam tento akutní fyziologický stres, ale tam opravdu cítím únavu. Ale to bylo loni, 

kdy ten úvazek byl delší. Před tím jen ty tři dny, to byla taková parádička. Už vím, co je pro mě nejvíce stresující, je to 

zodpovědnost mimo školu. To znamená, já opravdu nemám ráda nějaké výjezdy ven. Loni jsem musela jet s 

programátory na týdenní kurz, s třiceti 18ti-letými kluky, kteří samozřejmě, že pijí alkohol, samozřejmě, že kouří. A to 

si teda uvědomuju, že ta jedna noha v tom kriminále je. A ráda to nemám. Já jsem se snažila jim to lidsky vysvětlit: 

podívejte se, já tady opravdu nechci nic řešit, zapomeňte na to, že byste teď tenhle týden něco dělali. V tomhle bych 

byla opravdu neúprosná, fakt bych vás poslala domů, fakt by byl průšvih. Jako fakt nechci. Domluvte se na chatu, 

zajeďte si tam, opijte se, ale ne na akci školy. Takže jsem se i chránila, že jsem měla napsaný, co jim zakazuji. A potom, 

když tam šplhali na nějakých skalních stěnách, když se rozutekli a začali se tam někde houpat, tak to jsem měla fakt 

strach a to jsem udělala takový obličej, že hned slezli, protože když viděli, že mám skoro slzy na krajíčku. V tomhle 

jsou fajn, ale neuvědomují si to a já to mám zase nastavené tak, že já si to uvědomuju malinko víc než ostatní, že v 

tomhle jsem opravdu úzkostlivá. A mám to jako na svoje děti, na cizí děti a na ty studenty taky. A to je pro mě asi fakt 
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nejhorší. A tam ty kila šly domů, protože ten týden přežít, to jsem měla metu, že když přežiju tohle, tak už pak asi 

všechno. 

A došlo tam k nějakým problémům? 
Ne, nedošlo. Bylo to víceméně fajn a musela jsem je strašně pochválit, protože nejsem úplná naivka, že by to zvládli 

suprově, ale musí být taková ta nepsaná dohoda, že když už do něčeho šťourají a nedělají něco úplně přesně tak, jak by 

měli, tak by to měli dělat chytře, abychom se o tom jako nedozvěděli. Nebo aby to nepřehnali. Opravdu to musí mít pod 

kontrolou a já prostě fakt nevím, jestli něco proběhlo. Myslím si, že třeba jako jo, ale možná taky ne. A je zase fakt, že 

oni jak jsou takoví ti pařiči na těch telefonech a počítačích, že oni tam možná opravdu jen seděli. Určitě nešli spát po 

večerce, ale každý měl tu svojí zábavu, nebo tam měli nějaké hry a hráli je do noci. Ale opravdu se nikde neopili ani 

neudělali žádnou výtržnost. Chápu, že to učitel nemůže úplně ohlídat, že musí trochu spoléhat na ně, protože už jsou 

docela velcí. 

Byla byste nejradši, kdyby se takové výlety zrušily? 

Pro mě jo, ale to je fakt jako můj problém. To si uvědomuju, že je to můj problém a že bez toho to ani nejde a oni to 

mají rádi. Ale pro mě osobně je to nepříjemné. Na druhou stranu jsem byla překvapená, protože jsem si myslela, že to 

tak mám jen já, ale když se pak bavíme třeba u oběda, tak ti ostatní to mají úplně stejné. Taky to nemají moc rádi. Tak 

proto je obdivuji, že se vydávají na různé cesty a tak. Tím, že mám ty děti zatím malé, tak nemůžu nikam moc jezdit, ale 

vím, že mě to taky čeká. Že je to nejlepší část té pedagogické výuky, že někde něco ukážete, někam vyjedete, máte něco 

připraveného, nebo nějaká ta tematická cesta. Já jsem ještě nic neorganizovala a asi mě to čeká. 

Já jako student na ty výlety vzpomínám moc ráda. 

To věřím. Já si to ale opravdu vůbec neužiju. Ale znám kantory, kteří to mají rádi, i když si taky uvědomují, že to musí 

všechno zkontrolovat, ale já tam vidím jenom tu povinnost, že se neodreaguju. Je to až patologický a je to můj problém 

a můj boj, já to vím. 

Tak třeba ještě pár výletů a bude to lepší (smích). 

Jo, já si myslím, že jo, že to bude super (smích). 

Jak na Vás stres působí? Motivuje Vás nebo spíš brzdí? 

Jak který. Takové to napětí v té výuce, že se musím připravit, aby to bylo dobré, tak to mě spíš motivuje, protože vím, 

to je jako u zkoušek, že když tam nějaký ten stres je, tak je ten výkon třeba lepší, nebo třeba i když jsem v časové tísni,  

a taky mám pak samozřejmě radost, že se ty hodiny povedly nebo že jsem někoho zaujala, tak to mám ráda. 

Co Vám pomáhá zmírnit stres? 

My jsme se přestěhovali, máme teď domeček a zahrádku. A mně pomáhá zmírnit stres fyzická námaha. Já jsem vždycky 

sportovala, teď se k tomu moc nedostanu. Takže určitě nějaký dynamický sport. Poslední dobu jsem dělala kickbox, tak 

to bylo perfektní, takže ta fyzická námaha mi opravdu vyčistí hlavu a můžu se vrátit zpátky. 

Je nějaká činnost, při které se nejvíce uvolníte? 

Asi něco v domácnosti. Já mám ráda pořádek, takže když mám ten čas, tak protřídím a uspořádám nějaké věci. A pak si 

sednu a vydechnu, že je to dobrý. Ale tam je stresující, že to zase za pět minut bude všechno rozházené (smích), ale ta 

chvilinka, tak to mě taky naplňuje. 

A třeba čas na čtení máte? 
Teď už zase jo. Děti už nejsou úplně ty miminka, takže už jsou takové soběstačné a tak se těším, že to zase začne. Zase 

jsem se vrátila ke knížkám. Najdu si ten čas. Asi to není tolik, kolik bych chtěla, ale jo, najdu. Ale je to zase na úkor 

toho sportu. Jak jsme se přestěhovali, tak těch možností zase moc není. A mně to zase neláká jít někam, kde vím, že to 

nebude na takové úrovni, na jakou jsem zvyklá. A cvičit jenom proto, abych cvičila a nebavilo mě to, tak to je k ničemu. 

Teď spíš ty knížky nebo třeba kolo. 

A máte dost času na sebe? 
Určitě si dovedu představit, že bych měla mít i víc, že bych si to zasloužila (smích), ale neztěžuji si. Ale za poslední 

roky vidím, že se to zase zlepšuje. 

Kdy se věnujete svým koníčkům? 
Dopoledne jsem v práci, takže odpoledne nebo navečer, o víkendu. 

A co ještě patří mezi Vaše koníčky? 
Ráda peču, vařím, takže určitě i práce v kuchyni. Hodně jezdíme na výlety, ráda cestuji, takže to je taky super. Manžel 

cestuje po světě, ale ta škola má pevný režim. Když jsem studovala v Paříži, tak už jsem tady pracovala a umožnili mi, 

že jsem mohla odjet tam kvůli studiu. Vždy mi vyhověli. Je prima být v práci s tím, že můžete když tak někam jet, i 

když je to jako neplacené volno. 

Kdo Vám pomáhá zmírnit pracovní napětí? 

Asi rodina. Myslím si, že rodina až na druhém místě, že na prvním místě si to fakt musím udělat sama (smích). Rodina 

naopak, kdybych chtěla povídat o něčem, tak řeknou, už nás to nezajímá (smích). Takže tím, že jsou, tak je to fajn, že 

člověk přijde na jiné myšlenky, ale že by mi aktivně pomáhali, tak to tedy ne. Takže to si musím nějak sama vyřešit. V 

tom je musím pohanět (smích). Takže to není, že bych to nějak aktivně odbourávala, ale ono to nějak vyplyne a není to 

zas tak strašné. 

A cítíte od nich podporu? 

Jo, to asi jo. To asi souvisí s tím finančním ohodnocením, že kdyby byl nějaký tlak, tak že bychom byli existenčně 

závislí na finančních zdrojích z mé práce, tak bych ji asi určitě nemohla dělat tak, jak ji dělám. Já to připouštím, že pro 

mě je to spíš zábava a nás by to neuživilo. Někdy ten stres vlastně pramenní z toho, že když se zamyslím, že by se něco 
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třeba něco stalo nebo že bych zůstala s dětmi dejme tomu sama, tak já opravdu nezaplatím ani nájem, kde bydlíme. Což 

mě trochu děsí, že to je fakt špatné. Ale na druhou stranu vidím podporu té rodiny v tom, že opravdu… Dovedu si 

představit, že mi rodina řekne, že nemůžu chodit do téhle práce, i když mě baví, že to nemůžou tolerovat a že musím 

přinést víc peněz. Takže já cítím tu podporu v tom, že můžu praktikovat práci, kterou jsem si vybrala a která mě baví. 

Kdo tam je ještě kromě manžela, kdo Vás dokáže podpořit? 
No, tak tím, že mám malé děti a oni tíhnout k tomu zaměstnání rodičů a tím, že mám vystudovanou biologii a zeměpis, 

což je použitelné i v praxi, takže já hustím do těch dětí, jak se jmenuje ten brouček, a že ploštice není brouk, ale je to 

ploštice. A oni to potom, si myslím, využijí a pak frajeří v těch školkách a školách, takže si myslím, že oni to taky 

uznávají, že dobrý, že maminka je něco naučila. A to je taky zpětná vazba, že mě podpoří. 

Máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? 

Jo, myslím, že jo. 

Můžete doma mluvit o svých pracovních problémech? 

Jo, určitě. V omezeném množství (smích), protože problémy mají většinou nějakou svoji historii, a než to vysvětlím, tak 

je to obsáhlé, a manžel je jenom muž, takže to potřebuje mít rychle vyřešené, takže tam to někdy vázne, že to nechce 

slyšet, ale kdyby byl nějaký problém, tak určitě. 

Je pro Vás rodina prostor pro uvolnění nebo spíše zdrojem dalšího stresu? 

No, tak myslím si, že spíš zdrojem dalšího stresu (smích). Ale tak je to půl na půl. Určitě obojí dvojí, ale to tak tak asi 

všude. 

Je něco, co byste tady ve škole uvítala jiného, co by Vám pomohlo zmírnit stres? 

Nevím. Já si myslím, že ten stres pramenní z toho, že ten kolektiv je velký a že každý má jiné očekávání a nikdy se 

nezavděčíte všem. Takže ten stres je podle mě z toho, že ty jednotlivé skupinky se třeba hádají, protože jedna chce něco 

a druhá chce něco jiného. Jediné, co mě tak napadá, že hodně často se tady mění nějaká pravidla nebo se vydá pokyn, 

který třeba neplatí úplně pro všechny nebo se zjistí, že ne všichni to dělají podle těch pravidel, tak to si myslím, že tady 

v tomto. Že v tom vedení by chtělo více dohlédnout, aby třeba pravidla byla dodržovaná, ani nemyslím dodržovaná 

nějak do důsledků, ale opravdu si myslím, že každý má ten výklad trošičku jiný a někdy to může být konfliktní, když 

jedna věc se řeší dvěma nebo mnoha různými způsoby. Na druhou stranu, já jsem takový pragmatik, takže vidím, že čím 

víc se to bude někdo snažit sjednotit, tak tím víc bude muset být třeba papírů a nařízení, a ze kterých si stejně ta půlka 

nebude nic dělat. Nevidím, že by to mělo nějaké řešení. Takže radši to vnímám tak, jak to je a že je to zatím ještě dobrý. 

A budu se snažit, aby mě to nějak neničilo nebo abych si nepřipustila k tělu to, co se mi třeba úplně nelíbí. 

Máte na mysli něco konkrétního? 

Je to všeobecné, ale myslím si, že třeba teď je školní řád opravdu přesný, že tam je opravdu napsané, jak se to hodnotí. 

Třeba, že pozdní příchody nejsou, ale že je absence celé hodiny, ale vždycky na každé poradě se řeší, že někdo má 

hodně pozdních příchodů, které vlastně neexistují. Nebo teď jsme řešili, a to bylo určitě stresující, když někdo má velké 

absence, tak že musí dělat doplňkovou zkoušku. To chápu, to je logické, samozřejmě. Mám studentku s individuálním 

plánem, která má tohle ošetřené. Jasně, že nechodila do školy, protože má individuální plán. No, ale teď se řeší, že se jí 

dá doplňková zkouška, přezkoušení z celého roku. Ti, kteří normálně chodí do školy, nebo jim sem tam uteče nějaký ten 

test, tak si doplní jenom nějaké ty testy. A tahle studentka, si taky chtěla doplnit ty testy a já jsem řekla, že může. A 

jeden pedagog jí chtěl dát přezkoušení z celého půlroku a nejsme schopni mu to vysvětlit, pořád ta kauza teda není 

vyřešená, s tím, že k tomu není důvod a že má individuální plán. K ní se nepočítá žádných 30%. Chápu, ať má všechny 

testy a písemky jako ostatní, stejný počet známek jako ostatní, ale proč zkoušet z celého roku. A tam to je opravdu na 

bázi osobní, že tam ty vztahy nejsou úplně v pořádku mezi nimi dvěma. Ale já do toho nechci zase úplně vstupovat 

opravdu s konfliktem. To znamená, já jsem studentku poučila, řekla jsem to, jak to je, zašla jsem za vedením, jestli to 

chápu dobře, chápu to dobře, takže nemá dělat zkoušku – ne, nemá dělat. Ale pořád to skončí na tom, že učitel řekne: 

budeš dělat zkoušku. Teď to je, že si zašla i za paní ředitelkou, kde si to zase znovu potvrdila. Já nechci jít do nějakého 

konfliktu, ale někteří ti učitelé si opravdu myslí, a možná se to bude týkat i mě, nebo se mě to možná už týká, že prostě 

jak jedete… Je to stereotypní práce, tak člověk už je pak zajetý v tom svém a nechce dělat žádné kompromisy. Tím, jak 

se to mění, tak se mění pravidla, i to přezkušování a tak. A je těžký to nějak zvládnou. Nikdo to nechce moc hrotit, ví, 

že tady bude ještě pár let pracovat a je to těžký. 

Cítíte se často vyčerpaná a unavená? 
Necítím se často, ale když se podíváte na můj rozvrh, tak já mám těžké pondělí. v úterý mám v rozvrhu zrovna jenom 

dvě hodiny, takže to se zregeneruju a připravím se na čtvrtek a na pátek. Čtvrtek sice vypadá, že je dlouhý, ale jsou tam 

laborky, což je taková zábavná činnost, to není takové hrozné. A pátek vypadá neškodně, ale jsou to čtyři hodiny v kuse 

až do dvou. Ještě vím, co je pro mě stresující – když se dostanu na oběd až o půl třetí, protože já musím prostě jíst o půl 

dvanácté. A když musím jíst později, tak už jsem pak nervní. To znamená, že pro mě je fakt nejhorší čtvrtek a  pátek a 

pak jsem opravdu fyzicky úplně vyčerpaná a fakt unavená. Tím, že to mám nastavené tak, jak jsem chtěla, že mám 

hodiny od rána a můžu skončit dřív, abych se pak postarala o ty děti, tak fakt přijdu někdy domů, když mám méně hodin 

a děti nejsou doma a na chvíli usnu. Ale to se mi stane jednou za měsíc. Teď jsem pochopila, co je to ten pracovní 

týden, že to není vůbec sranda. A ten první rok, co pracuji na plný úvazek, je fakt, že jsem si tak do listopadu musela 

zvyknout na ten režim, že jsem fakt byla unavená. Takže i teď jsem opravdu fyzicky unavená. 

Ještě jsem se chtěla zeptat, kdy se připravujete do školy? 
No, to je kámen úrazu. Hodně víkendy, po večerech a teď se snažím vytvořit nějaký systém, abych opravdu toho času 

nad tím strávila co nejméně. Nějakou zkušenost už mám, ale pak jsem byla sedm let doma a ty přípravy před tím 
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nemůžu moc použít. Teď třetím rokem si je ukládám, používám google disk, že si to tam dám doma na počítači a 

nemusím to přes flashku kopírovat. A zpracovávám si to tak, aby mi to sloužilo pak i na maturitu a tak. Takže teď ty tři 

roky byly takové drsnější, ale předpokládám, že už to bude jen lepší a lepší. A i teď, co už opakuji nějaké ty paralelky, 

tak je to výrazně lepší. Já jsem zase takový poctivka, že dělám hodně a na 45 minut se dokážu připravovat i třeba i dvě 

hodiny, což chápu, že ale není dlouhodobě udržitelné (smích). 

V čem spočívají ty přípravy? V prezentacích? 

V prezentacích ani ne, ale když mám tu osu, co budu říkat, tak já si spíš ověřuji a aktualizuji fakta, protože nechci říkat 

nějaké blbosti, které už neplatí. V biologii se úplně překopaly systémy, takže tam taky chci, aby to bylo co 

nejaktuálnější. Nejvíc času mi zabere to prohledávání na internetu, kdy si vybírám a hledám obrázky. Není to už 

vypisování nebo tak. 

Já vím, že jste tady krátce, ale označila byste se za vyhořelou? 
Myslím, že ne. V téhle chvíli ne. 

Co si Vy osobně představujete pod pojmem syndrom vyhoření? 

Dovedu si představit, že je to taková ta únava a to znechucení, malá motivace nebo žádná motivace a děláte něco, co 

vás kdysi bavilo a nebaví. Já myslím, že si to dovedu představit jakoby úplně přesně, takže si myslím, že pro mě je 

dobré, že kdybych ty příznaky viděla, tak člověk musí najít novou motivaci, proč ho to baví. Chápu, že to ne vždycky 

jde. Člověk se musí nějak nastartovat. 

Jaké mohou být příznaky syndromu vyhoření? 

Já si myslím, že člověk to opravdu vezme jako takovou tu rutinu. Myslím si, že ty příznaky jsou plíživé a pak se jednou 

probudí a řekne, že takhle už nechce. Že ho to nebaví, netěší, neví, proč to dělá a nechce to v podstatě dělat a to si 

myslím, že už je tak trošku pozdě. 

Považujete syndrom vyhoření za rizikový v učitelství? 
Jo, určitě. 

A proč zrovna třeba v tom učitelství je tak častý? 

Právě asi ta rutina. Stejně jako zdravotní sestřičky, piloti, kteří dělají pořád to stejný a mají zodpovědnost a musí řešit 

pořád stejné situace. Každý se s tím vyrovnává jinak. 

Ono je to často spojované s tou prací s lidmi. 

Práce s lidmi… Ne, to mně nepřijde. Každý je fakt jiný, když se podíváte, tak to mě baví. I třeba, když mi přijde, že 

někdo v tom mém předmětu zrovna fakt moc nepobral nebo se nějak neorientuje, a pak třeba vidíte, jak hraje na 

hudební nástroj, jako že fakt vám spadne čelist, tak mě to strašně baví, že se snažím opravdu v každém najít něco 

hezkého a myslím si, že to nacházím. Někdy se třeba musím hodně snažit a možná to ten člověk ještě ani nenašel, ale že 

je tam třeba nějaká vlastnost nebo něco, nějaké gesto, které udělal vůči někomu, tak tohle mi přijde strašně variabilní. 

Takže ti lidi samotní mě neubíjejí. Mě ubíjejí spíš ty situace. Takové to hlučení ve třídě a podobně. 

Znáte tady nějaké učitele, kteří jsou podle Vás vyhořelí? 
Ale to víte, že asi jo. 

A jak se to u nich třeba projevuje? 

Já si myslím, že tou rutinou. 

A jak by se tomu dalo předejít? 

Na dva roky bych cestovala (smích). A drželi by mi místo a možná by mi to mohli i platit (smích). To by bylo super. 

Tak, z mé strany je to všechno. Je něco, na co jsme zapomněli? 

Ne, je to všechno. 

Tak já Vám děkuji. 
Není zač. 

Rozhovor č. 7 (Jan) 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely a rozhovor je zcela anonymní. Zkuste být při odpovídání co 

nejupřímnější a nejotevřenější. Pokud Vám bude něco nejasného, můžete se klidně zeptat. Kvůli následnému 

zpracování dat potřebuji rozhovor nahrávat, tak se Vás chci tímto zeptat, zda s nahráváním souhlasíte.  

Ano, vědomí souhlas dávám, můžeme (smích). 

Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, proč jste si vybral právě tuto profesi? 

To je otázka, na kterou se mě ptali do školního časopisu. Určitě to nebyla volba, že bych chtěl být vždycky učitelem. 

Rád jsem poučoval lidi a říkal jim, co nevědí, ale spíš to nějak přirozeně vyplynulo z toho, že při studiu jsem dělal 

brigádu v tom smyslu, že jsem učil nějaké hodiny už. No a pak se to přehouplo do toho, že jsem si to navýšil, když jsem 

to dodělal a pak jsem pokračoval dál, takže to nějak přirozeně vyplynulo. Proč jsem si vybral, tedy proč jsem v té 

profesi došel tam, kde jsem. Ale kdybych měl říct, proč u té profese třeba zůstávám, tak tam je těch důvodů víc. Pro mě 

osobně jeden velký důvod je, že si připadám svobodný v tom, co dělám. Já si myslím, že to učitelství je do značné míry, 

vzhledem k tomu, co jsem vystudoval, tak je to pro mě relativně svobodné povolání v tom, že mám dost volného času, 

nebo že si ho můžu organizovat podle sebe. A že nad sebou nemám žádného šéfa a nesedím někde v kanceláři, kde by 

mě někdo neustále kontroloval. Takže tu práci můžu dělat svobodně, to je jedna z věcí, která mě u toho drží, když 

pominu ty prázdniny, které jsou nutné i z nějakých psychických a psychohygienických důvodů. Další důvody jsou, že 
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třeba můžete pracovat s mladými lidmi a sledovat, kam se ta společnost vyvíjí, takže určitým způsobem vám to brání 

zakrnět nebo na druhou stranu nemusí vám to bránit zakrnět, vy se můžete zapouzdřit, ale minimálně vám to nabízí tu 

otázku: budeš držet krok, nebo nebudeš. Což je pro mě taky důležitý argument, že se vlastně nemůžete úplně uzavřít 

nebo někdo to může vědomě udělat, ale člověk je sám proti sobě, kdyby tohle udělal. 

Vy jste na to už zčásti odpověděl, ale co Vás na té profesi naplňuje? 
Naplňuje mě to, když třeba vím, že jsem toho člověka dokázal někam nasměrovat nebo jsem mu pomohl najít nějaký 

směr, o kterém třeba on věděl, ale nebyl si úplně jistý. Někam jsem ho jakoby dovedl, něco jsem ho naučil, tak tohle je 

naplňující. Že vidíte nějaký výsledek. V tom učitelství je to samozřejmě složitější v tom, že ti lidi potom odejdou, že 

jdou studovat něco jiného, ale jako mám radost, když uspěje nějaký můj student. Jsou různé typy těch úspěchů nebo 

různé typy těch naplnění. Třeba dneska jsme tady měli latinskou olympiádu, republikové kolo a jedna moje studentka 

byla třetí, a to mě samozřejmě momentálně naplňuje. A třeba se tomu bude i nadále věnovat. Ale i kdyby ne, tak alespoň 

vidím, že ta práce má nějaký smysl. Když se s tím člověkem pracuje a je samozřejmě talentovaný na tu danou věc, tak 

může dosáhnout nějakého úspěchu. Nemusí to být ani úspěch nějak měřitelný v tom, že by dosáhl nějakého ocenění, ale 

že najde on sám nějaký smysl té činnosti. 

Jakou školu jste vystudoval? 
Filozofickou fakultu. 

A jaké zaměření? 

Zaměření češtinu, jako bohemistiku, a latinu. Tento dvouobor. 

A to učíte i tady? 

Tytéž předměty učím i tady. Učím teda ještě i na té vysoké škole, kde učím latinu pro lékaře. Přemýšlel jsem, že bych si 

dodělal anglickou specializaci, ale není na to teď čas. Třeba až děti odrostou, tak se k tomu za deset let dokopu, že 

absolvuji to rozšiřující studium. To jsou nějaké objektivně dané věci, že když člověk přijde odpoledne domů, tak si 

raději hraje s tím dítětem, než abych šel ještě teď někam studovat. Ono pak i v tom vyšším věku je nedůstojné, když vás 

někdo z něčeho zkouší a člověk si odvykne na tuhle věc. Proto je dobré studovat v mládí, když to člověk ještě snese 

(smích). 

Učil jste ještě někde jinde? 
Když jsem začínal, tak jsem učil na křesťanském gymnáziu, kde jsem právě začínal díky latině, protože tam jí bylo víc 

těch hodin. Já jsem vlastně skončil to vysokoškolské studium, skončil jsem tam, s tím menším počtem hodin a pak jsem 

jel na rok do Skotska na lektorát, kde jsem učil češtinu pro cizince jako lektor a potom jsem se dostal sem díky tomu, že 

moje žena tady zaskakovala, ona je taky latinářka, takže tady byly nějaké hodiny latiny a ty jsem začal učit a pak jsem 

si přibral i tu češtinu, takže jsem se uchytil drápkem takhle postupně. 

Jak dlouho už tady učíte? 

Učím tady osm let. 

Působíte tady v nějaké funkci? 
Funkce mám, bez funkce to nejde (smích). Jsem podruhé třídní teď a teď jsem třetím rokem předseda předmětové 

komise českého jazyka. 

Jak si myslíte, že je učitelství ve společnosti hodnoceno? 

Řekl bych, že je to velice různé co se týče jakoby společenských vrstev, co se týče regionu, co se týče i toho, jestli jste 

na malém nebo na velkém městě, podle toho v jaké jste čtvrti, protože myslím si, že čím jdete víc na tu nižší úroveň, tak 

tam to povolání je hodnoceno více. I proto, že ti učitelé jsou zapojeni do nějakého komunitního života. Ale může to být 

třeba i v nějakém větším městě, když je tam ta čtvrť hodně samostatná a hodně interagují mezi sebou v rámci nějaké 

městské části, tak tam tím, že se ti lidé znají, tak vědí, co jsou zač. Třeba povolání učitele na nějakých menších městech, 

kde je jedna malá škola, tak tam ta škola je třeba zásadní pro ty starosty, aby ji tam měli, tak tam to určitě má prestiž 

větší, protože oni vidí, co ten učitel s těmi dětmi dělá. A třeba se i víc zapojují do toho komunitního života. I třeba z 

různých výzkumů vychází, že ta prestiž toho povolání je relativně vysoká, i pokud jde třeba o to hodnocení práce, které 

ten člověk musí dělat. Ale pokud si vezmete to ohodnocení reálné a finanční, tak to povolání není adekvátně hodnoceno, 

třeba vzhledem k té námaze nebo k tomu nasazení, které ten učitel vynakládá. Z mého pohledu, já pracuji na gymplu, 

který má relativně velmi slušnou pověst, chodí sem relativně děti s dobrým prospěchem a ta práce s těmi dětmi je jiná, 

než když někdo učí na průmyslovce nebo někdo učí na druhém stupni základní školy, kde ta práce má zase úplně jiné 

nároky. Já mám třeba informace tak porůznu, jak je to na těch základkách, že jsou různé typy základních škol. Když 

učíte na sídlištní základce, tak je to něco úplně jiného, než když učíte v nějakém tom malém městě. Ty děti jsou prostě 

jiné, jsou v jiném sociálním prostředí, jsou tam jiné vazby, jiné problémy rodinné a tak dál. To se všechno projevuje na 

té škole. Zase trochu odbočuji, ale třeba moje teta učí na sídlištní škole a tam opravdu říká, že rok od roku pozoruje ten 

sestupný trend v tom, jak ty děti jsou zralé, jak přicházejí z těch rodin, čím jsou vybavené, jakými dovednostmi, jakou 

mají slovní zásobou. Jak jsou třeba zvyklé dělat určité aktivity, jak jsou zanedbávanější a zanedbávanější z hlediska těch 

rodičů. Že takové ty určité věci, které ty děti by měly mít už z té rodiny a ti rodiče čekají, že ta škola to bude suplovat. A 

třeba říká mi situaci, kdy přichází s nějakou řečovou vadou, v první třídě, kdy už je relativně pozdě, ta řečová vada se 

může řešit už od školky, ti rodiče jí řeknou, že to dojde, že to dítě se prostě chytne, že ta vada se prostě odbourá a 

nemají zájem s tím dítětem pracovat mnohdy ani mu nějak pomoc, že od toho je přece škola, aby nám ty děti vychovala. 

Takže je to složité, ale řekl bych, že nějaká jednoznačná odpověď není. Musí se rozlišovat, kde jste. 

Pociťuje ten pokles úrovně stejně, jako Vaše teta? 

Já bych řekl, že pociťuju určitou změnu v těch kompetencích. Oni umějí leccos, co předchozí neuměli. Já jsem v tomhle 
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konzervativní, co očekávám od těch dětí, že by měly umět, jako liberální v tom, co jim dovolím, ale nějaké standardy by 

tam asi měly být. Jak se o tom bavíme i s kolegy, tak třeba oni nejsou vybaveni v tom, že neumějí psát, že neumějí 

pravopis, ale třeba mají problém i s tím, zformulovat nějakou myšlenku, kterou chtějí vyjádřit. A teď se můžeme bavit, 

proč to tak je. Oni jsou zvyklí komunikovat jiným způsobem a teď je otázka, zda by měli umět komunikovat tím 

písemným způsobem ještě. Jde o to, že naše myšlení probíhá formou řeči. Ve chvíli, kdy jej ten jazyk ochuzen, tak to 

má vliv na naše myšlení a na způsoby, jak ten člověk chápe svět. Pak tam dochází k nějakým zkratům. Oni jsou třeba 

schopni komunikovat tím způsobem, že dají na instagram nějakou polévku, která se jim povedla, ze které svítí zeleně 

petržel a dají tam nějaké hashtagy, jako že petržel, Dejvice, polívka, super. A to má být to sdělení. Ale kdyby měli 

napsat, proč je ta polévka dobrá, tak to bude problém, protože budou mít potíže zformulovat tu situaci. Tak třeba tohle. 

My jsme se i s kolegy bavili, čím to je. Třeba jeden z důvodů proč tomu tak je pokud jde o to češtinu… My jsme byli 

třeba dříve drilování k tomu, že jsme hodně psali celé věty. Teď stačí, aby doplňovali y/i v rámci usnadňování. 

Jste v učitelství spokojen? 
Řekl bych, že spíš jo. Samozřejmě jsou chvíle, kdy mě občas něco štve hodně. 

Máte na mysli něco konkrétního? 
Třeba určitá byrokratizace naší práce, která přichází z vyšších míst, nebo která nás nutí vyplňovat nějaké formuláře, 

nebo která nám třeba příkazem dá, jak my to máme pojmout. My nemáme moc prostoru, což je v kontrastu s tou 

svobodou, jak jsem říkal, ale třeba státní maturita z českého jazyka, tu bych pravděpodobně pojal jinak. Kdybychom ji 

měli možnost tvořit my, skutečně, že by se konaly v krajích nějaké veřejné diskuze na to téma, tak by z toho vzešlo, že 

by to šlo zespoda nahoru, tak ta podoba té maturity by byla asi jiná, než je dneska. Tak třeba toto. Nebo různá nařízení, 

o jejichž smysluplnosti pochybujete prostě proto, že to nebude fungovat tak, jak si ten zadavatel představuje. 

A čeho se třeba ta administrativa týká nejvíc? 

Ono se to popisuje těžko, ale třeba jsou země, kde vy jako třídní učitel neřešíte třeba omluvenky nebo absence nebo 

určitou agendu. Třeba teď to vybírání peněz se přesunulo do kanceláře. Takové to, že vyberete těch deset omluvných 

listů a zapisujete to do třídnice. Já jsem byl třeba odpůrcem elektronické třídní knihy, protože ona mi neusnadňuje, 

kromě toho, že mi spočítá hodiny, tak mi neusnadnila vůbec nic. Například, mám hodinu a na konci hodiny mi žák mojí 

třídy oznámí, že odchází k lékaři. Ve starém systému bych otevřel papírovou třídní knihu, napsal bych jeho jméno a 

udělal dvě čárky, že odchází. V tomto systému já zapnu aplikaci, dvakrát se přihlásím, protože jednou je takový mezi 

vstup. Najdu tam toho žáka, zadám ho myší, proškrtám. Je to úmorný. Možná taková ta úmornost toho stereotypu třeba. 

Nebo že nám přišel katalog požadavků ke společné části z maturity a já si tenhle materiál musí znovu přečíst a zjistit, co 

tam do toho zase přidali, protože oni to každý rok změní a něco tam přidají. A vlastně, úmorný je tohle. Podle přísloví 

stokrát nic umořilo osla, třeba ty změny nejsou nějaké zásadní, ale sem tam se tam může něco objevit a vy to musíte 

celé projít. 

Cítíte tady ještě nějaké jiné problémy tady ve škole? 
Spíš si myslím, že to jsou určité věci, že třeba ta škola má nějaký potenciál, který není schopna využívat, že by se to 

mohlo nějak změnit. Pak jsou různé důvody, proč to jde a proč to nejde. Neřekl bych problémy, ale spíš bych řekl 

možnosti, co s tou školou dál dělat, kam ji dál posunout. 

Jaké máte vztahy s kolegy? 

Řekl bych, že velmi dobré. Samozřejmě, najde se pár výjimek, ale to jsou spíš individuální záležitosti. Ale i tady v 

kabinetě, i napříč školou bych řekl, že tady ty vztahy jsou dobré. Něco jiného je, když se bude třeba řešit nějaká otázka 

obtížnosti matematiky a fyziky. To se tady vždycky ty dva tábory objeví, ale určitě tady nejsou nějaké osobní antipatie, 

to tady není, že by někdo na někoho třeba nasazoval. 

A máte tady mezi kolegy takové, s kterými se můžete poradit o různých problémech? 

To určitě. Ať už se jedná o předmět nebo pokud jde o výchovně vzdělávací záležitosti obecně. 

A čeho se to třeba týká? 
Třeba teď mám třetí ročník a oni jsou teď samozřejmě dospělí a myslí si, že teď vědí, o čem ten život skutečně je a teď 

hledají ten smysl toho, zda do té školy vůbec chodit a co z nich pak bude a třeba někteří jsou vedoucí různých kroužků a 

týmů a dělají to, co v té škole nemají v rámci rozdělení do předmětů, a tak se jim do té školy nechce moc chodit. A vy je 

přemlouváte, že by bylo asi lepší, kdyby do té školy chodili. Teď si dělám trošku legraci, ale že když tu školu nedodělají 

a nenaváží na ní potom, tak budou mít jen to základní vzdělání a že to možná není úplně nejlepší v dnešní době, protože 

i ta cukrářka na tom bude z hlediska toho, že se osamostatní, tak třeba tyhle problémy. 

A řešíte s nimi třeba i osobní problémy? 

Na kolik mi dovolí. Tak se to týká toho, jestli jsou třeba ochotní se otevřít nebo mi to sdělit. Zase je to jiné, když je to 

muž-muž než když je to muž-žena. To se je pak snažím poslat za kolegyní, která má na starosti tyto věci. Ale je to 

hodně individuální. 

Já jsem myslela třeba Vaše problémy, jestli se tady svěříte někomu. 

Možná spíš asi humornou formou, že nám třeba onemocněly obě děti nějakou hroznou virózou, a tak jsem se moc 

nevypsal a třeba budu trochu bludný v té třídě, nebo že nebudu zkoušet, nebo že když se přepíšu, tak ať to omluví, tak v 

tomhle duchu. Aby viděli, že jsem taky člověk. 

A s kolegy? 
S kolegy záleží.. tak sdílíme ty nemocné babičky atd., to jako jo. Ne moc, ale tak abychom byli v obraze. 

Jaké máte vztahy se studenty? 

Řekl bych, že dobré, někdy až velmi dobré. Jsem tady známý svým humorem. Jsou tady samozřejmě případy, kdy ten 
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vztah je formální v tom smyslu, že vy si nepadnete do oka, jste rozdílné povahy, ale tak to musí zůstat na té 

profesionální úrovni. A nesouvisí to třeba s prospěchem těch studentů. To vyplývá z toho založení nebo potom z 

přístupu k práci, jako, že když ten člověk o sobě ví, že je flákač, který se snaží ty čtyři roky nějak probruslit, já to vím 

taky, on uhraje to na ty čtyřky, tak jako zvolil tuto strategii, je aplikovatelná, proč ne. 

A Vy na to přistoupíte? 
Já na to přistoupím v tom smyslu, že jsou nějaké nepřekročitelné standardy, to znamená, že si nemůže dovolit být úplný 

flákač. Ale ten klasický flákač většinou nepřežije. To se týká spíše inteligentního flákače, který to vytáhne. 

Dokážete si zjednat pořádek? 

Řekl bych, že jo. Já jsem spíš takový volnější v těch hodinách, to znamená, neprovádím teror. Já třeba strašně nerad 

ústně zkouším, protože mi to připadá trochu ponižující. Mám z toho takový ten pocit, že ten člověk je sám před tou 

třídou, že je takový terč, takže spíš píšu testy a s tím souvisí i ten pořádek, že tu třídu krotím jiným způsobem, ne že 

bych využíval toho instrumentu zkoušení nebo nějakých klasických mocenských her. Já v tomhle… Nevím, jestli je to 

správně, taky si kladu otázku, jestli to není nakonec chyba, ale pořád spoléhám na to, že i ten, kdo se na to vybodne, tak 

bude muset nakonec udělat aspoň něco a to minimum splnit. 

Jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? 

Jsou rodiče, kteří na ty třídní schůzky třeba ani nedocházejí. Pak jsou takoví ti, kteří jsou v pohodě, ale vesměs musím 

říct, že jsem nenatrefil na takové rodiče, jako třeba jiní kolegové, kteří mají ti rodiče trošku nedomýšlivé, se kterými se 

obtížně spolupracuje. Máme tady nějaký společný cíl, dovést toho žáka někam, aby tu školu dodělal, nasměroval se 

někam na tu budoucnost dál, tak já nemám problém. I když jsem třeba řešil problémy s jedním předmětem ve své třídě, 

tak musím říct, že rodiče byli velice vstřícní a loajální k té škole, nešli proti škole, že by psali třeba petice. Snažili se to 

zastavit pomocí těch mechanismů, které mohou být funkční. Řešili to se mnou, řešili to s paní ředitelkou a nebyla tak 

žádná partyzánština nebo konflikty. Naštěstí to nepřecházelo do nějaké konfliktní roviny. 

Jste s nimi často v kontaktu? 

Řekl bych, že často jsem v kontaktu s těmi, jejich žáci jsou problémoví, nebo kde by mohlo něco hrozit. Ale tam, kde 

žádný problémy nejsou, tak nemám moc důvod být s nimi v kontaktu. Tím, jak nejsme komunitní škola, tak 

samozřejmě je můžeme pozvat na ples nebo na nějakou akci, když je tady na konci roku, ale jinak řekl bych, že je to 

dáno tím, jak je to velké město. A nebydlím tady, kdybych tady bydlel, tak bych třeba ty rodiče potkával. I ten kontakt, 

že potkáte někoho na ulici, prohodíte pár slov je jiný, než v menším městě. 

Dovedete si představit, že byste dělal něco jiného? 

Asi jo. Nevím, jestli by mě to tolik bavilo. Nepochybně bych mohl bádat v nějakém ústavu. Já mám ještě druhou práci, 

jak učím na té lékařské fakultě, tak tam, kdybych se chtěl zahrabat, tak bych mohl. Nejsem ani úplně kancelářský typ. 

To už jsem spíš ten knihovní typ, když zůstanu ve sféře té své činnosti. Kdybych dělal něco jiného, asi by záleželo, jak 

by se to vrtlo. Teoreticky, kdyby na to přišlo a musel bych se naučit, jak pracovat v zemědělství, protože tam je nějaké 

rodinné napojení. Asi bych se do toho taky dostal, spíš jsem teda zahradnický typ než ten oráčský. Záleželo by na tom, 

co bude. To nevíte, kam vás to posune. 

A školu byste měnil nebo jste tady spokojený? 

Ne, neměnil. Řekl bych, že jsem tady spokojený. Drží mě tady i ta latina, která je tady povinná pro tu humanitní větev. 

Teď se vracím k té úvodní otázce, mám pocit, že ty žáky můžu někam dovést za ty dva nebo tři roky relativně z nuly, že 

je dotáhnu někam velice rychle, což je vždycky dobré, protože v tom školství to tak rychle nevidíte. Někdy obdivuji 

našeho pana školníka, jak si sedne na traktůrek a poseká školní zahradu a ten výsledek za sebou vidí hned. V tom 

školství je to pomalejší a někdy ten výsledek třeba ani neuvidíte. Takže v tom je to trošku frustrující, že ani nevíte, jak 

to vlastně dopadne. 

Způsobuje Vám něco v rámci profese stres? 

Někdy mě trochu stresuje, když se mi nahromadí hodně těch testů a já úplně nestíhám je opravit. Já se snažím vytvářet 

ty testy trochu delší a takové komplexnější, právě, aby se na tom ti flákači nachytali, že to nemůžou napsat jenom na 

první dobrou. Tak to je jeden stresor, že nemám včas opraveno. Někdy může být stresor, že nemám úplně nachystáno, 

jak bych si představoval, že by ta hodina měla vypadat. Ten školní rok má samozřejmě svůj běh a třeba na konci března 

se odevzdávají ročníkové práce, kdy ti studenti to s vámi konzultují, v půlce března je termín SOČky, studenti 

odevzdávají maturitní seznamy. Takže, když se vám to kumuluje a vy nemáte úplně ten prostor ty věci nějak odbavit 

postupně, tak to může být určitým způsobem stresující. Může mě pak stresovat, že kvůli práci nemám úplně čas na tu 

rodinu nebo že se nevěnuji té rodině tolik, jak bych si představoval, že se jí budu věnovat. Že se vrátím a že si s tím 

batoletem polezu a místo toho musím psát na počítači, protože musíme obměňovat nějaké ty věci atd. To jsou asi 

největší stresory. 

A třeba práce se studenty nebo komunikace s kolegy? 

To jak jsem říkal, tak ne, protože ty vztahy jsou přátelské. Možná jsem to měl trochu dřív, protože jak ten učitel začíná, 

tak nezná ty situace. Člověk si pak vytvoří určitý rejstřík situací, které se pak opakují, jako v životě, které se pak 

opakují. Takže když člověk začínal třeba s tím třídnictvím, tak úplně nevěděl co a jak, tak to bylo trošku náročnější, 

protože to mohlo dopadnout všelijak. Ale teď už jsem trochu otrlejší, protože vím, že nastane buď tahle varianta, nebo 

tahle, a že není důvod se tím znepokojovat víc, než je zdrávo, bych řekl. 

Kdy se věnujete přípravě do školy? 

Buď se jí věnuji večer, že si ujasním, co budu další den dělat. Samozřejmě mám nějaké přípravy z předchozích let. Ne 

vždycky si ale třeba zajdu do knihovny, abych našel nějaké úryvky, které chci číst nebo ne vždycky to nakopíruji včas. 
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To znamená, když mám volnou hodinu, tak se to snažím udělat. Nebo o přestávce. Ale právě to, že vás o té přestávce 

zastaví nějaký student a zdrží vás pět minut nebo nejede výtah a vy musíme druhou stranou a ztratíte deset minut, tak 

pak nestihnete věci, se kterými jste počítal, že uděláte, tak to jsou pak věci, kdy se to trochu zadře, ta příprava. Ale není 

to nic zásadního. Tak vy můžete třeba představit toho autora a dát tu báseň potom. Vlastně je to asi i lepší, protože vy to 

zopakujete. Ale někdy, když chcete, aby se ta hodina povedla, tak člověk musí vyjít dřív, aby si ty věci připravil. 

Jak se u Vás projevuje stres? 

Zpomalení činnosti, já zpomalím, protože nejsem úplně ten typ, jako asi žádný muž, na ten multitasking. Většinou je to 

tím, že se mi toho nakupí hodně a já si to musím nějak strukturovat. Takže to zpomalení je možná racionální krok, jak to 

zvládnout, ale zase nejsem tak výkonný. To bych řekl, že je klasický stres. Vím, že to stejně musím udělat, protože to za 

mě nikdo neudělá. Stresuje mě to, když se třeba nestihnu najíst, protože než dojdu z té učebny a třeba cestou někoho 

potkám a potřebuji si ty věci připravit, tak to nestihnu a pak je to třeba další stresový faktor. 

Co Vám pomáhá zmírnit ten stres? 

Víc volného času, to znamená docela nějaký klidný víkend, pokud je nebo i nějaká odpolední aktivita. Teď mě třeba 

baví vzít ten kočárek a jít se projít. Nebo jen tak bloumat, třeba po městě. Ne, že bych na to měl nějak moc času, ale že 

třeba nezvolíte klasickou trasu, kdy jedete z práce, protože víte, že máte čas, tak nejedete metrem, ale jedete tramvají a 

prostě se jako koukáte a přemýšlíte si, prostě se ta hlava vyčistí. Ty fyzické aktivity, že bych třeba jezdil na kole nebo 

plaval. Na kole moc nejezdím a plavat jsem chodil občas s dcerou. Teď je to spíš náročné tím rodinným životem. Teď to 

tam asi bude nějaký rok trvat, ale pak předpokládám, že to bude zase trochu volnější. 

Myslíte si, že máte dost času na sebe a na své koníčky? 

To bych řekl, že teď míň, protože se mi letos otevřely nějaké semináře, které třeba příští rok zase nebudou, tak letos 

bych řekl, že je to tam natěsno, ale to bych řekl, že je to i dáno tím druhým dítětem. Takže letos tolik ne, ale obecně 

bych řekl, že jo. 

Cítíte podporu od okolí? 
To jo. 

A můžete doma mluvit o svých problémech? 
Jo, to určitě můžu. 

Je pro Vás rodina spíš prostor pro uvolnění nebo Vám naopak způsobuje další stres? 

Obecně uvolnění, samozřejmě, ale třeba teď s těmi malými dětmi ten stres může vzniknout. Když má to dítě čtyřicítky 

horečky a nedá se to srazit, tak to je stres samozřejmě. Bylo to o prázdninách, takže člověk naštěstí nemusel řešit ty věci 

školní. 

Je něco, co byste tady ve škole uvítal jiného nebo nového, co by Vám pomohlo zmírnit ten stres? 

No, jako spousta věcí, třeba jak jsem mluvil o tom potenciálu. Určitá debyrokratizace v tom smyslu, že někoho uhánět o 

něco atd. Dám příklad, žáci museli podepsat seznam, že byli seznámeni s pravidly bezpečnosti, které souvisí s opravou 

střechy. To znamená, že nemají chodit kolem toho rohu, protože na ně může něco spadnout. Já teď budu týden honit ty 

lidi, kteří tady nejsou, než to odevzdám. To není stres, to je spíš úmor. 

Cítíte se často vyčerpaný a unavený? 
Často ne, záleží na tom vypětí. Teď třeba v tom březnu to bylo horší. 

Označil byste se za vyhořelého? 

Já bych se za vyhořelého ještě neoznačil, ale měl jsem třeba v tom březnu, nebo i před Vánocemi jsem měl období, kdy 

jsem byl poněkud vyčerpán, nebo úplně vyhořelý, ale nebyl jsem úplně, že bych seděl a nehýbal se, ale byl jsem hodně 

unavený. 

Co si představujete Vy osobně pod pojmem syndrom vyhoření? 

To, že pociťujete odpor k té své práci a nejste schopen už ji dělat. Máte toho prostě dost. Chcete třeba spát nebo chcete 

dělat něco jiného. Třeba ani nechcete dělat něco jiného, spíš nechcete dělat vůbec nic. Takhle si představuju syndrom 

vyhoření. 

Myslíte si, že tady jsou nějací pedagogové, kteří jsou vyhořelí? 

Myslím si, že pár jedinců by se mohlo najít. 

A jak se to u nich projevuje? 

Jistou mírou nerudnosti, nevstřícnosti, neochoty, stížnosti a tak podobně. 

A jak by se tomu dalo předejít? 
Větším volnem. Eliminací stresových faktorů, to je samozřejmě učebnicová poučka. Ale myslím si, že by nám v naší 

zemi mohli třeba dopřát jednou za deset let rok placeného volna. Tak to by třeba toho člověka určitě posunulo jinam, 

pokud jde o tu realizaci těch věcí. 

Proč je syndrom vyhoření častý v učitelství? 

Tak samozřejmě tam, kde je to hodně náročné, třeba na těch základkách, tak opravdu ten člověk tím, že vyhoří, tak 

prostě už se nedobije. 

A může to být i třeba tou prací se studenty? 

Je to vlastně neustála interakce s lidmi a lidi unavují. Ne tím, že jsou, ale tím, že neustále s někým komunikujete, tak na 

sebe nabalujete ty jejich problémy, ty situace. Máte velké skupiny, kdy stejně musíte pracovat individuálně s každým a z 

tohoto důvodu je to náročné. Jako svým způsobem je to pásová výroba, protože vy vlastně chrlíte ty produkty.  

To je všechno. 

Tak super. 
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Děkuji Vám za rozhovor. 

Není zač. 

Rozhovor č. 8 (Lenka) 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely a rozhovor je zcela anonymní. Zkuste být při odpovídání co nejvíce 

upřímná a otevřená. Pokud Vám bude něco nejasného, můžete se klidně zeptat. Kvůli následnému zpracování 

dat potřebuji rozhovor nahrávat, tak se Vás chci tímto zeptat, zda s nahráváním souhlasíte. 

Ano souhlasím. 

Děkuju. Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, proč jste si vybrala právě tuto profesi? 

Tak tuhle profesi jsem si vybrala proto, že mě strašně bavila už od malička. Ještě než jsem začala chodit do školy, tak 

jsem si hrála na učitelku a shodou okolností můj dědeček byl knihař a já jsem získala díky němu krásný vztah ke 

knihám a vůbec k sešitům a dalším věcem. A on mi udělal takové malé sešítky jakoby pro děti do školy a já jsem si do 

nich jako paní učitelka zapisovala písmenka a číslice a pak jsem jako za ty děti psala a tak jsem si hrála na tu školu. 

Dala jsem si třeba medvědy nebo panenky na gauč a měla jsem takovou tyčku jako ukazovátko a hrála jsem si na tu 

školu. Takže to mě bavilo. Jednak taky můj tatínek byl učitel dílčí část svého života, učil pracovní vyučování jako dílny 

a výtvarnou výchovu. Takže možná i díky němu jsem ten vztah k té profesi získala. Na střední škole jsem pak měla 

trošku problém, které předměty si vybrat. Oslovil mě učitel matematiky, který byl mladý, to znamená, že se mi líbil v té 

době (smích), takže já jsem se vlastně tu matematiku více méně učila hlavně kvůli němu (smích). Kvůli sobě taky, ale 

hlavně kvůli němu, abych to uměla před ním. Takže tím mě získal pro tu matematiku. A pak jsme váhala co druhý 

předmět a nakonec jsem skončila u fyziky. To byl taky docela výborný učitel, takový praktik. A přišlo mi, že ta fyzika 

má k té matematice tak nějak nejblíž. A tak jsem si vybrala matiku a fyziku. 

A co jste vystudovala? 

Vystudovala jsem na Matematicko-fyzikální fakultě učitelství matematiku, fyziku a pak, když jsem skončila MATFYZ, 

tak jsem začala učit na učňáku. To mě teda moc nebavilo, protože ty děti skoro nic neuměly a nebavilo se je učit, takže 

tam se řešily spíše výchovné problémy. Já jsem potom ještě vystudovala během mateřské dovolené třetí obor 

programování a výpočetní techniku zase na matfyzu, tři roky dálkově, takže mám vlastně takovouto trojkombinaci. Ale 

teď už učím jenom matematiku. To je moje největší láska (smích). 

Co Vám přináší učitelství? 

Děti mě strašně nabíjejí, čerpám z nich energii. To, že pracuji s mladými lidmi, to se mi moc líbí. Nebavilo by mě sedět 

v kanceláři s nějakou starou babou celý život, když to řeknu takhle (smích). A pořád se věnovat jen těm papírům a tak. 

Takže děti mě nabíjejí. Musím se jim přizpůsobovat jistým způsobem. Musím učit postupem času i trochu jinak, protože 

dnešní mládež je zase trochu jiná, než byla ta třeba před těmi dvaceti lety. Takže se s nimi musí pracovat trošičku jinak, 

ale pořád je to jako výzva, pořád se učím nové věci, pořád něco zkoumám, jak jim to vysvětlit, aby to lépe pochopili. 

Jak jim to předat, abych je toho naučila co nejvíc. 

Co Vás na téhle profesi naplňuje? 

Naplňuje mě asi právě ta práce s tou mládeží. Taky jsem moc ráda, že učím právě na gymnáziu, protože kdybych učila 

na tom učňáku, kde jsem začínala, tak tam mě to moc nenaplňovalo, protože jsem neviděla moc výsledky své práce. 

Jeden, dva žáci ze třídy třeba pochopili kvadratickou rovnici a to pro mě bylo ubíjející, protože jsem byla nabitá těmi 

informacemi  z toho matfyzu, těmi vědomostmi a nemohla jsem je nikomu předat, protože to nebylo komu. Takže tady 

aspoň ty vědomosti co mám, můžu prostě předat studentům dál. Samozřejmě ne všem, ne všichni jsou na tu matematiku 

dobří nebo to tak nechápou, ale snažím se prostě v maximální možné míře. 

Učila jste i někde jinde? 

Učila jsem právě na tom učilišti, kde jsem začínala. To bylo učiliště, kde byly obory jako dámská a pánská krejčová, 

obuvník, brašnář, modistka a bylo to v Praze a tam jsem učila dva a půl roku celkově. Vlastně před mateřskou rok a pak 

mezi mateřskými, protože mám dvě dcery. Tam jsem začínala v roce 1982 po promoci, no a jak jsem pak během té 

druhé mateřské vystudovala ten tříletý obor programování a výpočetní techniku a na to konto jsem se dostala sem na 

tohle gymnáziu. Takže já jsem tady takový pilíř té školy, bych řekla (smích). Jsem tady vlastně od roku 1989. 

A od té doby působíte tady? 
Ano, od té doby působím tady. Jako učitel jsem byla a od roku 2004 jako zástupce. 

A byla jste někdy třídní? 

Byla jsem třídní, měla jsem čtyři třídy postupně. První třídu jsem měla takovou jazykově zaměřenou, pak byla třída 

programátorská a další dvě třídy byly přírodovědné. 

Jak je podle Vás učitelství ve společnosti hodnoceno? 

Tak já si myslím, že je to čím dál horší. Že prostě ten učitel… Jednak to finanční ohodnocení… Myslím si, že té práce 

je čím dál víc a je stále stresovější, protože ty děti jsou jakoby méně v pohodě, mají daleko větší psychické problémy, 

než měli dřív třeba. Daleko více práce dá než je člověk namotivuje, aby se něco učili. Daleko méně se chtějí učit. Stačí 

jim čtyřky, to dřív nebývalo. Když jsem začala učit, tak každému šlo o ty známky, ale to je dané vlastně celým tím 

systémem, protože vysoké školy nepožadují prakticky žádné výsledky od střední školy. Stačí jim, aby měl žák maturitu. 

O známky jim nejde. Takže to je jedna věc. Dále… Teď třeba byly slabší populační ročníky, to znamená, že i sem se 

dostala spousta studentů, kteří na ten gympl defacto neměli. Nicméně abychom naplnili třídy, tak škola pak bere skoro 
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každého, takže s těmi žáky musíme pracovat, snažit se je naučit alespoň nějaké minimum. Takže i s tou látkou jsme 

museli trochu ponížit a ta základní škola dneska nenaučí ty děti tolik, co dřív. Tam jsou taky ty metody práce takové, že 

ty děti jenom doplňují a neumí si třeba ani vyhledat podstatné informace. Neumí si třeba dobře zapisovat do sešitu. To 

je tady paradoxně musíme učit. Oni neví, co je důležité, co si mají zapsat. Neumí se vůbec učit, neumějí si rozplánovat 

den. Takže to všechno je tady defacto musíme učit. Někdo to přijme a naučí se to, něco na to nepřistoupí a pak má teda 

problémy. 

A člověk by řekl, že je to samozřejmé.. 

Samozřejmě. Ale teď je tady určitá množina žáků, zejména teď máme třetí a čtvrtý ročník trošku problém, že tam jsou 

žáci, že kdyby bylo normálně víc žáků, tak by se sem třeba nedostali. Oni se třeba natrénovali, takže ty přijímačky 

nedopadly třeba až tak úplně špatně, nemají ty návyky učit se, nejsou zvyklí se učit, jak jsem říkala, neumí si nějak 

rozvrhnout tu práci. Neumí třeba pracovat s těmi materiály. Někteří žáci třeba mají i problém se naučit něco z učebnice. 

Neumí pracovat s učebnicí. Přijdou a řeknou: já tomu vůbec nerozumím podle té učebnice. A já říkám, no jo, ale to je 

učebnice pro střední školy, tak to bys měl umět se něco podle toho naučit. Já mu to samozřejmě vysvětlím, no ale podle 

té učebnice někteří vůbec nejsou schopni se učit. 

A přijde Vám, že je to stále horší a horší? 

Jako trochu je to horší. Ale teď máme zase třeba první a druhý ročník už trošku lepší. Teď mám zrovna na matematiku 

první ročník přírodovědnou třídu a ti jsou zatím skvělí. Tak doufejme, že jim vydrží ten elán i ta motivace. Spolupracují 

a mám pocit, že je ten předmět trošku i baví. Že to není tak, že přijdu do nějaké třídy a teď tam vidím ty otrávené 

obličeje. Já dělám, co můžu, abych je nějak namotivovala, aby se alespoň trochu snažili něco počítat. A čím jsem starší, 

tím mám více těch zkušeností, že jim můžu třeba říct: hele, tady je ta propast, tady děláte často chyby, tak tady si třeba 

udělej červený vykřičník, že tady si musíš dávat pozor. 

A oni na to moc nedají, že? 
Přesně, oni si říkají: joojoo (smích). 

A v té společnosti je podle Vás učitelství hodnoceno jak? 
V té společnosti si myslím, že ta prestiž učitelského povolání klesá. Že se na to učitelské povolání… Když já jsem 

studovala na tom matfyzu, tak nás tam začínalo 120 v ročníku. Dneska tam je jeden, dva učitelé v celém ročníku a to 

oni studují i s těmi odbornými a teprve potom si dodělávají pedagogické minimum, aby mohli učit. A pedagogické 

fakulty to, co produkují, to je taky hrozné. To jsou učitelé neučitelé, spousta z nich jde do jiných oborů, protože tam 

jsou lépe placeni. 

A na druhou stranu učí ti, kteří pedagogickou fakultu nemají. 

Mnohdy jdou učit po maturitě a až pak si dodělávají to pedagogické minimum. Hlavně na těch základních školách. Já 

jsem potom ještě studovala školský management. To je kvalifikace, tříleté bakalářské studium proč ředitele a zástupce 

ředitele škol. Já jsem to studovala v Ústí/Labem a tam jsem se setkala se spoustou učitelů, kteří to také studovali právě z 

toho severočeského kraje, ale jaké tam mají problémy, o tom se nám tady ani nesní. Tam pracují hodně i s romskými 

dětmi. Jedna učitelka říkala: jak je mám učit angličtinu, když neumějí ani češtinu. Tam je strašný nedostatek učitelů, 

tam je asi 80% učitelů nekvalifikovaných, hlavně na těch základkách. Tam je to opravdu hodně složité. 

Jste v učitelství spokojená? 
Jsem. Kdybych nebyla, tak už bych byla dávno někde jinde. Přesto, že jsem vystudovala to programování, tak se po té 

revoluci nabízela možnost jít i mimo obor a vydělat si i daleko víc, ale mě to prostě nebavilo. Mě bavilo to školství, to 

učení, ty děti, takže já jsem tady zůstala. 

Cítíte ve školství nějaké problémy? 
Tak problémy… Já bych řekla, že dříve byly pevně dané osnovy a na všech školách se učilo jednotně. Na všech 

gymnáziích se bral zhruba stejně… Například ve třetím ročníku analytická geometrie. Teď je to úplně jinak. Každá 

škola má svůj školní vzdělávací program, sice on je nějaký rámcový vzdělávací program pro gymnázia a tam jsou 

takové okruhy, co se má učit ten student, ale do kterého ročníku se to zařadí, to už je na té škole. Takže škola má nějaký 

svůj školní vzdělávací program a teď máme tady spoustu dětí, které různě cestují, stěhují se. Například přijde sem do 

Prahy dítě, třeba z Chebu a teď má problém. Některou látku uslyší dvakrát v matematice a některou vůbec nemělo, 

takže to se musí doučit. Takže to si myslím, že není úplně dobré ty školní vzdělávací programy, myslím, že to nebyla 

úplná výhra pro to školství. Že nějaký jednotný pevný řád to trošku chce. Navíc ministerstvo pořád vydává nějaké 

pokyny. Přijde jeden ministr, druhý ministr a každý to chce trošku nějak jinak. Takže pořád člověk něco předělává. Není 

třeba pevná legislativa přesně daná. Kolikrát voláme na ministerstvo, aby nám vyložili, jak si máme tenhle zákon nebo 

dodatek vyložit nebo jak to máme použít. Nebo ani na tom ministerstvu, když se člověk podívá na jejich stránky, tak 

tam nemají vůbec nové věci, nové zákony a nemají tam vůbec žádné vysvětlení. Jeden čas to trošku aktualizovali, tak 

byl zřejmě nějaký právník, který to držel a měl na starosti. Teď se v tom člověk zase plácá a musí si to sám hledat, co je 

kde nového. Není to, že by nám udělali řekněme třeba nějaký vzorový školní řád. Teď o tom začali mluvit, že bude 

nějaký vzorový a podle toho by si ty školy měly udělat vlastní, ale spoustu věcí si ta škola dělá sama. 

A to je taky zvláštní, že každá škola má svůj vlastní školní řád, že? 

Ano, nějaké to gró by mělo být jednotné. Třeba jak postupovat proti šikaně, o tom se teď hodně mluví třeba. Takže to 

není nějak pevně vedené. Není tam nějaká pevná vize do budoucna, jak to v tom školství bude vypadat, protože každý 

ministr má jiné priority. Je to také trošku komplikované. Teď je ještě trochu problém s Prahou, protože Praha nemůže 

tolik využívat ty evropské fondy, protože to se dává spíš do těch mimopražských regionů ty peníze. Takže se může 

využívat jenom něco, jenom nějaká část. Ale co můžeme, tak využíváme různé granty a tak. 
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Jaké máte vztahy s kolegy? 
Já myslím, že dobré. Když něco potřebují, tak jim to udělám (smích) a když já zase od nich něco potřebuji, tak mi 

většinou vyjdou vstříc. Není tam nějaký problém. Vždycky se to nějak snažím řešit… Když třeba někdo něco neplní, 

když musím dělat nějaké kontroly a někdo něco neplní, tak mu to jemně vytknu, bych řekla nebo prostě mu to nějak 

řeknu. Nebo třeba když jdu na hospitaci a někomu se ta hodina nepovede, tak to se může stát každému, to není žádná 

tragédie. To se stalo i mně mnohokrát. Takže spíš ho povzbudit, aby ho to bavilo, aby tu práci měl rád, aby byl rád ve 

škole. 

Máte mezi kolegy takové, s kterými se můžete poradit o nějakých problémech? 
To samozřejmě určitě jo. Trošku tím, jak jsem se dostala do toho vedení v tom roce 2004, tak člověk se maličko těm 

kolegům odcizil bych tak řekla. Nemůžu s nimi trávit už ty přestávky, protože tady většinou řeším jiné věci, třeba s žáky 

a tak. Ale tím, že jsem ve vedení, tak jsme si zase bližší tady nebo řešíme víc ty společné problémy, ale když něco 

potřebujeme, tak se scházíme v matematické komisi každý týden nebo 14 dnů. Řešíme různé problémy, nebo třeba u 

oběda se třídními se žáky. 

A čeho se ty problémy týkají? 

Buď se týkají jednotlivých žáků, protože někteří žáci jsou třeba slabí nebo mají třeba v rodině různé problémy, tak to 

vždycky řešíme, jak jim pomoct nebo jak je motivovat, aby do té školy vůbec chodili. Žáci mají i problém chodit do 

školy třeba. I po psychické stránce, řeším tady třeba s jednou žákyní ze čtvrtého ročníku, která do školy pravidelně 

vůbec nechodí. Chodí jenom na zkoušky, a to má problém dojít i na tu zkoušku do té školy. Ona mi vždycky říká: jedu 

do školy a najednou v metru se mi něco stane, něco se ve mně zlomí a já nejsem do té školy vůbec schopná dojít. Takže 

daleko víc žáků má psychické problémy, než mělo dřív. 

I když je ta látka třeba jednodušší.. 

i když je ta látka jednodušší no. Oni se ti žáci neumějí vyrovnat se stresem. Nebo jakýkoli problém je kolikrát rozhodí 

tak, že neví, jak to vůbec řešit. Máme tady třeba i paní psycholožku školní, novou, která tady je opravdu každý týden i 

ve škole, takže za ni žáci mohou chodit a docela i chodí s těmi svými problémy. Jaké další problémy… No, pak řešíme 

problémy se stavbami třeba, tak to se vždycky s nimi dohadujeme, tak to bude a různé kontrolní dny jsou. Teď tady jsou 

různé nedodělky a nedostatky, takže se to musí pořád kontrolovat a upozorňovat je, takže s tím je taky docela dost 

práce. Takže to jsou takové ne úplně příjemné věci, které třeba musíme řešit. 

A osobní problémy tady třeba řešíte s někým? 

No, tak osobní problémy… To jsme si asi s paní ředitelkou nejblíže, nebo s druhou zástupkyní. Tak to si říkáme o 

rodině a tak. Co se nám daří nebo nedaří. To samozřejmě jo. Ale že bych to řešila přímo s kolegy dalšími.. Tak jako 

třeba jim sdělím, že mám v rodině takové a takové problémy, ale že bychom to úplně nějak řešili a sedli si nad kafem, to 

ne. 

Jaké máte vztahy se studenty? 

Tak, já myslím, že celkem dobré. Já s nimi mám dobré, otázka je, jaké mají oni se mnou (smích). Já je mám všechny 

ráda a v každém se snažím najít to, co je v něm dobré, co je pozitivní a co umí. Někteří kolegové hledají v žácích to, co 

neumí, a to je špatně. Učitel v něm má hledat to, co umí a nějak ho povzbudit. Každý jsme jiný. Někomu jde matika, 

někomu jde zase jazyk. Taky mám žáky, kteří u mě propadají z matematiky, ale zas výborně mluví anglicky. Takže zase 

mají jiné přednosti. Tak to člověk bere, každý jej nějaký a vydobýt z něj prostě to nejlepší. Nejvíc mě mrzí studenti, 

kteří tady jenom flákají, nedělají nic a jenom tady prolelkují to své studium. Nenaučí se nic, ani do toho života, ani nic 

praktického. Takže tady proplují s těmi čtyřkami, sem tam nějaká opravka. A to mě mrzí, protože si myslím, teď mají 

ten mozek nastavený tak, že si toho mohou zapamatovat nejvíc. Že jo, v tomhle věku přijímají ty informace a třídí si je 

a tak nějak by se měli učit no. Když toho nevyužijí, tak mi přijde, že je to škoda. 

Dokážete si zjednat pořádek? 
Já myslím, že jo. Já jsem celkem dost dlouho trpělivá, ale pak když to přeteče, tak už je toho moc. 

Jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? 
Pokud se s nimi dá spolupracovat, jako že s většinou se dá, tak je to dobré. Že si třeba i voláme nebo jsem tady měla 

jednou žáka, který měl problém docházet do školy, on se dokonce odstěhoval ke své přítelkyni a rodiče nebyli schopni 

ho od té přítelkyně dostávat do té školy, že se mu ráno nechtělo vstávat, chodil pozdě a byly s ním problémy. Takže to 

jsme si třeba každý den volali a jemu jsme volali a naháněli jsme ho, aby se to trochu nějak usadilo. Vysvětlili jsme mu 

tu situaci, že teda do té školy chodit musí, že to prostě není možné a tak. Pak tady teda pokračoval dál, odmaturoval i v 

pohodě, takže se to docela i zklidnilo. 

Obrací se na Vás rodiče hodně? 

Tak někdy ano. Tak jak kdy, jak kdo potřebuje. Jednání s rodiči vede spíš paní ředitelka tak jako globálně v té škole, 

když jsou nějaké větší problémy. Tam potom i ti rodiče jsou někdy nepříjemní. Já jsem se snad ani s nějakým úplně 

arogantním jednáním nesetkala u rodičů. Já se jim vždycky snažím vysvětlit, když dám třeba žákovi pětku, tak proč mu 

tu pětku dávám. Takže já jako nikdy nemám problém. Nebo i žákovi řeknu na rovinu: dávám ti pětku, protože třeba 

neděláš to a to, řekla jsem ti, že máš plnit tohle a ty to neplníš, tak máš prostě pětku, a výsledky máš na pět, nesnažíš se 

a tak. Když se žák trochu snaží, tak mu dá člověk čtyřku, tak se na tu čtyřku prostě dopracuje. Když se snaží, tak se na 

tu čtyřku dopracuje. To si myslím, že není problém. Takže s rodiči je docela dobrá domluva. Že se nějak shodneme, jak 

s tím žákem pracovat a i třeba s tím žákem to probereme, jak má komunikovat s těmi rodiči. Protože v tomhle věku oni 

jsou takoví, že rodiče je nezajímají, mají blbý názory. To je jasný. Takže se spíš obrací na ty kamarády. Ale když ho ti 

rodiče živí, tak se jim snažíme vysvětlit, že i oni mají vůči rodičům nějakou povinnost. Říkala jsem: podívejte, když 
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rodiče chodí do práce, tak ty tady chodíš do školy a to, jaké máš výsledky, tak to je jako když tvůj rodič pracuje a 

vydělává si. Když jsi flákač a máš pětky, tak musíš taky pracovat. Když rodiče nebudou pracovat, tak si taky nic 

nevydělají. 

Vy jste říkala, že jste tady spokojená, ale dovedete si představit, že byste pracovala jinde? Že byste dělala něco 

jiného?  
Tak možná něco jiného bych ještě mohla dělat. Mohla bych třeba prodávat v knihkupectví, to by mě možná bavilo, nebo 

v papírnictví, anebo bych si zařídila vlastní pekárnu a cukrárnu. Tak třeba až budu v důchodu, jinak asi ne (smích). Teď 

bych nic jiného dělat nechtěla a momentálně vůbec ne. 

A šla byste učit na jinou školu? 

Teď už asi taky ne. Teď už jsem tady opravdu zvyklá, takže tady už asi dožiji do toho důchodu. Máme tady výbornou 

jídelnu, ta mě tady taky drží. Moje láska k jídlu mě drží (smích). A mám to i docela blízko. Takže jsem tady spokojená a 

jinam bych asi nešla. 

A plánujete, že byste tady zůstala déle? 

To ještě úplně nevím, to uvidím, jak to pak bude, protože manžel bude mít už vlastně za dva roky důchod a říkal, že by 

asi ještě rok přesluhoval, než půjdu do důchodu já a pak uvidíme. 

Co Vám způsobuje v rámci profese stres? 

Někdy, když se toho nakupí hodně. Když toho mám hodně, tak si to musím logicky nějak rozdělit, zdůvodnit a to jsou 

pak dny, říkám jak den prezidenta (smích), to mám pak rozplánovanou každou minutu. Takže to si musím nějak 

rozplánovat, říct si, co budu dělat, co je prioritní, to pak musím udělat prvně a tak nějak to člověk vždycky zvládne. 

Musí to zvládnout. 

A něco konkrétního? 

Většinou to být práce tohle období, kolem toho března, dubna, kdy je příprava na přijímačky, příprava na maturity, a já 

tisknu všechny materiály k tomu, teď děláme třeba nástěnku se jmennými seznamy, přihlášky, posílat dopisy, tisknout 

obálky, takže takovéhle ty administrativní práce, to je vždycky taková administrativní smršť, jak my říkáme. Tak toho je 

hodně. Matrika se posílá, to jsou zase údaje o žácích, to se musí posílat na magistrát. Takže v tomhle období je toho 

hodně. Příprava na maturitu, všechny ty papíry a materiály k tomu, ke státním písemným zkouškám, k ústním 

zkouškám. Takže toho je hodně. A pak je to zase trochu volnější. Pak jsou ještě náročnější konec ledna a konec června, 

když tisknu vysvědčení celé škole, tak toho je taky docela hodně. No a pak ty konce klasifikace, kdy se píše třeba víc 

čtvrtletek, tak to třeba opravuji čtvrtletky ze dne na den někdy a tak. Takže se to nakupí, ale člověk s tím počítá, takže se 

to nějak dá zvládnout. 

Je něco, co považujete za nejvíc stresující? 

Asi tohle období a to, co jsem řekla. Pak mě ještě stresuje… Asi ne, že by mě to přímo stresovalo, ale spíš mě to štve, 

než stresuje, bych řekla… Prostě, že jsou tady děti, které mají velký potenciál něco se naučit, něco využít a oni to 

nevyužijí, nenaučí se to. Nechtějí do soutěže. Třeba je dobrý na matiku a nechce soutěžit v matice. Nedonutím ho, ale 

násilím ho tam zase strkat nebudu. Vždycky se jim snažím vysvětlit, že je to pro jejich dobro, že se mohou rozvíjet dál 

nebo mohou získat kontakt na vysokou školu, dělat středoškolskou odbornou činnost… To jsou někteří strašně líní a 

nechtějí. To mě třeba mrzí no. Ne, že by mě to vyloženě stresovalo, ale mrzí mě to. 

A třeba komunikace s kolegy? 

Stres z komunikace s kolegy… To jsem tady asi nezažila. 

Jak se u Vás projevuje stres? 
Teď se u mě stres asi poprvé projevil ekzémem na krku. Nebo někdy jsem tak unavená, že mě třeba bolí hlava a mám 

migrénu trošku. Spíš fyzicky je to na mně vidět. Jsem unavená, blbě vidím, jo zhoršuje se mi vidění, zrak. Když třeba 

opisuju… Teď jsem za posledních 14 dní nebo tři neděle jsem opsala 465 přihlášek do počítače. Každá přihláška má 25 

údajů. A teď já ještě neumím psát na stroji, já nepíšu poslepu, takže já musím koukat na ty písmena, takže já pořád 

koukám do přihlášky a do počítače. Takže tohle je hodně stresové na ty oči. Je to hodně náročné. Ale tak musí se to 

udělat. Třeba jsem tady do devíti nebo do deseti no, když je potřeba. Zase jsou ale dny, kdy třeba jdu odpoledne ve dvě 

domů. 

Myslíte si, že je té administrativy až příliš? 
Mě připadá, že v dnešní elektronické době, kdyby si rodiče tu přihlášku vyplnili a dali do nějaké databáze a z té 

databáze by se dostaly k těm odpovídajícím školám, kam chtějí ty děti dělat přijímačky, tak si myslím, že by to nějak 

šlo. Oni si teď podávají dvě přihlášky a každá ta škola si musí ty údaje přepsat, takže to je takové práce, úplně zbytečné 

bych řekla. 

Když jste ve stresu, tak Vás to motivuje nebo spíš brzdí? Jaký má vliv na Váš výkon? 

Řekla bych, že mě spíš motivuje. Když toho musím stihnout víc, tak si to musím nějak rozplánovat, abych to zvládla, 

když toho mám opravdu hodně. 

Co Vám pomáhá zmírnit stres? 
Tak moje vnoučátka, zahrádka, příroda. Mně stačí, když tady jdu třeba ze školy kolem těch keřů a stromů, který kvetou, 

tak to je takové příjemné. Doma vidím na zahrádce kytičky, jak nám to hezky roste, na zahrádku třeba vyjdu, tak to je 

příjemné, že se člověk odreaguje. 

A jsou nějaké aktivity, při kterých se odreagujete nebo nejvíc uvolníte? 
Tak chodím cvičit, tak to je taky dobré. Tam vždycky vypnu úplně, tam je to opravdu jenom o té fyzické aktivitě. Takže 

duševní aktivita žádná, to si opravdu vyčistím hlavu. Tam chodím jednou týdně. Nebo si pustím někdy hudbu, čtu si, 
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nebo koukám na nějaký přírodopisný film nebo na nějaký starý český film. Nebo si občas s manželem pustíme v sobotu 

nebo v neděli po obědě pohádku (smích) a tak nějak se odreagujeme. 

Máte dost času na sebe? 
No, tak někdy bych ho potřebovala víc. Ale musím si ho někdy tak trošku udělat. Už se trochu těším, až budu v tom 

důchodu. Třeba bych taky zašla k nějakému tomu doktorovi, když mám nějaké potíže. Teď bych si třeba potřebovala 

dojít zkontrolovat, jaký mám cholesterol, jestli už bych na to měla mít léky, ale nemám pořád čas tam dojít, protože to 

je kus cesty a zase by tady pak za mě musel někdo suplovat a to je složitý. Takže to pořád odkládám až na ty prázdniny. 

Takže některé věci bych třeba řešila dřív, kdybych na sebe měla víc času. 

Kdy máte čas na své koníčky? 

No tak to většinou až večer, když teda nejsem doma a neopravuju písemky nebo něco. Většinou navečer, večer. Protože 

tady je to opravdu většinou od rána do večera šrumec, takže, že bych si tady sedla ke kafíčku na hodinku a nic nedělala, 

co se mi teda v práci nestane (smích). 

Kdo Vám pomáhá zbavit se toho pracovního napětí? 
Rodina. I tady žáci. Když tady mám někdy tu administrativu a je toho opravdu hodně, tak jsem ráda, když jdu do hodiny 

učit. Tak jsem ráda, že je nějaká změna. Takže mně se líbí, když je změna, to pak pomáhá od toho stresu. Ta 

jednotvárnost, to je taky stres. 

Cítíte podporu od okolí? 
Ano, to cítím. 

Máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? 
Jo, to mám. 

A můžete doma mluvit o svých problémech? 

Můžu. To s manželem probíráme každý den. To na něj vždycky vychrlím, co bylo ve škole, on mi řekne, co bylo v 

práci. Ono je to dobrý. Protože některé děti tady mají třeba problém, že přijdou domů a ta rodina s nimi nekomunikuje. 

Oni spolu třeba ani nevečeří v rámci rodiny. Rodiče ani neví, co to dítě za den dělalo. Ono se jim nemůže třeba ani 

svěřit, protože oni jsou v práci od noci nebo tak, takže to je problém té dnešní rodiny bych řekla. Měli by si najít tu 

chvilku. Aspoň chvilku denně, třeba u té snídaně, u té večeře, aby se sešli a aby si vůbec řekli, jak žijou, co dělají a tak. 

Je pro Vás rodina spíše prostor pro uvolnění nebo je naopak zdrojem dalšího stresu? 

Spíš pro uvolnění. 

Je něco, co byste tady ve škole uvítala jiného nebo nového, co by Vám pomohlo zmírnit stres? 

Já nevím no… Jednak trošku mi třeba vadí, že nejsou nějaké ty pevné osnovy. Pořád se to mění. Kdyby bylo něco 

jednotného, tak by zůstalo, co fungovalo a co funguje. Tak kdyby to bylo trošku takhle. Třeba každý rok máme trošku 

jinak, třeba pořád se mění maturitní otázky. Pořád člověk něco předělává. Není to pevné na delší dobu. Něco se 

samozřejmě měnit musí, ale že by se to měnilo třeba po delší době, ne pořád něco měnit každý rok. 

Napadá Vás ještě něco, co Vám způsobuje stres? 

Já nevím, no… Tak jsou situace, kdy jsem hodně vytížená a pak si tady třeba i někdy trošku zanadávám: safra, dneska 

už toho mám plné zuby nebo už toho mám po krk. Ale pak to zase vyváží jiné dny, kdy je to zase trochu lepší. 

Cítíte se často vyčerpaná a unavená? 

Tak, často ne, ale občas jo (smích). Občas je toho fakt dost, ale zase já docela hodně spím a naštěstí dobře spím, takže to 

je dobrý. Svých sedm až osm hodin denně mám, nebo se snažím mít. Kdybych měla méně, tak bych to asi taky snášela 

hůř. 

Označila byste se za vyhořelou? 
Tak zatím snad ještě ne. Úplně vyhořelá určitě ne. Možná trošku částečně, že už jo, ale myslím si, že úplně vyhořelá 

ještě nejsem. 

A co Vy osobně si představujete pod pojmem syndrom vyhoření? 

Tak já si myslím, že už ten člověk nemá těm dětem co předávat, nemá jim co říct. Už ho ta práce nebaví. Tak já si 

myslím, že mě pořád ještě baví, proto vyhořelá nejsem. Takhle si to představuju. Že by chtěl dělat něco jiného, do školy 

chodí jenom z rutiny a to povolání dělá jen proto, že tu má pevné místo a peníze nějaké, ale už ho nebaví s těmi dětmi 

něco nového vytvářet, vymýšlet, dělat tu práci nějak jinak a tak. 

Jaké podle Vás mohou být příznaky syndromu vyhoření v praxi? 
No tak myslím si, že ten člověk je unavený, má třeba i jiné starosti mimo školu nebo i ve škole, s kolegy taky může mít 

nějaké problémy. Ti žáci ho přestanou bavit, přestane ho bavit to učení, motivovat je a získávat je pro něco nového. 

Proč si myslíte, že je ten syndrom vyhoření tak častý zrovna v učitelství? 
Asi záleží na tom, jak který učitel to bere. Některý učitel tu práci bere jako povolání a ne jako poslání. Já to beru jako 

poslání, takže já opravdu s těmi dětmi se snažím jim předat co nejvíce. A některý učitel to bere jako povolání, takže to je 

pro něj potom možná takové rutinní. Každý den přijde ráno v osm, zejména na těch základních školách, kde mají ty 

rozvrhy pořád stejné, takže oni přijdou ráno v osm, v jednu hodinu třeba skončí a pak jdou třeba na oběd a domů. Takže 

je to takové hodně rutinní. Taky možná s těmi malými dětmi si toho tolik nemůžou předat nebo říct. Tam je víc poučují, 

řekla bych, nežli by od nich něco získali. Tady na té střední škole už se od těch žáků dá ledasco vyzískat. I oni mě učí 

něco, třeba s mobilem já pořádně neumím, tak řeknu: vyhledej mi to tam nebo mi ukaž, jak se to dělá. Takže je spousta 

věcí nových, které se od nich naučím. To si myslím, že na té základní škole, zejména na tom prvním stupni, tolik není. 

Možná, že na těch základních školách jsou pak více vyhořelí než na těch středních školách. A taky možná i na jakém 

typu školy.  Je pravda, kdybych třeba učila třicet let na tom učňáku, tak že by mě to možná taky nebavilo a tam bych 
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třeba ten syndrom vyhoření měla. Je to takové rutinní, pořád dokola. Tam ta práce pak člověka už moc nebaví, protože 

nevidí ty výsledky. 

Myslíte si, že tady jsou nějací učitelé, kteří jsou vyhořelí nebo u kterých se projevují nějaké známky toho 

syndromu? 
To teda nevím. Tak možná že se někdo cítí už unavený a že ho to nebaví. Nebudu konkrétně nikoho jmenovat, ale pár 

učitelů je takových, že si tady opravdu jen odučí ty hodiny a jdou domů. Že tady netráví třeba to odpoledne, že by si 

třeba odpoledne něco připravovali nebo chodili se studenty na nějaké aktivity odpolední. A pak je zase spousta učitelů, 

kteří se studentům naopak věnují, mají kroužky, a u těch ten syndrom vyhoření určitě není. Ale ti, co to mají jako tu 

rutinu, tak když jsou tady delší dobu, tak si myslím, že možná se to u některých může projevit. 

Jak se podle Vás dá tomu syndromu vyhoření předejít? 
Podle mě ta práce musí člověka bavit. Jako každá práce. Já říkám vždycky žákům: v životě budete dělat cokoli, ale 

cokoli budete dělat, tak vás to musí bavit. Když vás to nebude bavit, tak to nebudete dělat pořádně a nebude to mít 

žádný smysl. Prostě musí vás to bavit. Takže když vystudujete něco a nebude vás to bavit, tak radši jděte dělat něco 

jiného, co vás fakt bavit bude. Tak to si myslím, že je podstata. Dělat to, co člověka baví. 

Ještě jsem se Vás chtěla zeptat, kdy se věnujete přípravě do školy? 
Tak částečně se jí věnuji ve škole v době, kdy nemám výuku. A částečně i doma. Doma opravuji, připravuji písemky, 

protože tam je na to větší klid. Nebo pozdní odpoledne, když tady mám službu třeba do pěti hodin, tak třeba v těch 

pozdějších hodinách, kdy je tady větší klid, tak to si tady můžu dělat ty přípravy. Jinak, já jsem si ty přípravy převedla 

do elektronické podoby, takže teď už je to takové jednodušší v tom, že si třeba tu hodinu trošku upravím, ale už to 

nemám tak náročné, že si musím všechno vymýšlet. Když člověk začínal… Když jsem měla první třídu, tak jsem měla 

dvě malé děti, jedno do jeslí, druhé do školy a to jsem opravdu dlouho do noci dělala přípravy. To jsme si ještě psali v 

ruce, to ještě žádné počítače nebyly. To byly hodně náročné čtyři roky, než jsem si proučila to učivo těch čtyř let. Pak, 

když si to člověk proučí, tak už dělá jen drobné úpravy a je to lepší. 

Tak, z mé strany je to všechno. Je něco, na co jsme třeba zapomněly, co byste třeba chtěla dodat? 

Já myslím, že je to všechno. 

Tak já Vám moc děkuji. 

Není zač. 

Rozhovor č. 9 (Marek) 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely a rozhovor je zcela anonymní. Zkuste být při odpovídání co 

nejupřímnější a nejotevřenější. Pokud Vám bude něco nejasného, můžete se klidně zeptat. Kvůli následnému 

zpracování dat potřebuji rozhovor nahrávat, tak se Vás chci tímto zeptat, zda s nahráváním souhlasíte.  

Ano, souhlasím. 

Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, proč jste si vybral právě tuto profesi? 

Nevím. Možná kvůli tomu, že jsem vždycky chtěl někoho něco učit. Asi kvůli tomu. 

A byl třeba někdo, kdo Vás motivoval? 
Určitě. Určitě těch lidí byla spousta kolem mě. Určitě lidi z vodáckého oddílu, možná máma, možná literatura, taková ta 

foglarovsko-zapletalovská. Asi kvůli tomu. Mám pocit, že ten oddíl byl největší motivační prvek v tomhle. 

A vždycky jste věděl, že chcete dělat tohle? 

Ne, zdaleka ne. Člověk se vždycky malinko hledá. Já jsem se hledal hodně a hledám se pořád. Ale vždycky to základní 

směřovalo k tomu, že někoho budu něco učit. Nevěděl jsem úplně, jestli to bude ve škole, dokonce jsem měl pocit, že to 

bude v těch volnočasových aktivitách víc ne ve škole. Ale nakonec to bylo tak, že víc jsem ve škole než ve 

volnočasových aktivitách, ale dělám obojí a jsem v tom rád a spokojený. 

Co Vám přináší učitelství? 

Plat (smích). Uspokojení z toho, že někomu něco řeknu, že někoho něco naučím, někomu něco ukážu, velmi málo lidí, 

ale doufejme, že alespoň někoho popoženu k tomu, aby si některé věci promyslel, některých věcí se dotknul a některé 

věci se dotkly jeho. 

Co je pro Vás podstatou učitelství? 

Já si myslím, že interakce. Že se s těmi studenty obohacujeme asi navzájem celou dobu. Oni dávají mně a já se 

pokouším jim to intenzivně vracet. Já myslím, že je to takovéto úplně normální člověčenské dotýkání se, přičemž to 

nemusí být založené na tom předávání informací. Myslím si, že mnohem důležitější je předávání hodnot, postojů, 

myšlenek, idejí. 

Jaká je Vaše aprobace? Co jste vystudoval? 

Já mám dějepis a druhý předmět mám pedagogickou psychologii. 

Na kolika školách jste učil? 

Po fakultě a při fakultě… Na čtyřech školách. 

A tady učíte jak dlouho? 

Tuším, že 16 let. 

Působíte tady v nějaké funkci? 
Byl jsem zástupce ředitele a několikrát jsem byl třídní. Teď počtvrté. 
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Jak je podle Vás učitelství ve společnosti hodnoceno? 
Tak jak si zaslouží. Je na nás, jak budeme vnímání a hodnoceni společností. Všichni samozřejmě řekneme, že ta 

společnost má v tuhle chvíli úplně jiné hodnoty než je vzdělání, protože jim to někdo moudrý řekl. Ale já si myslím, že 

ta společnost zcela přirozeně vnímá ty základní hodnoty a do toho to vzdělání určitě patří a nositelem těch výchovně 

vzdělávacích rovin je stejně učitel, to znamená, že ta společnost vnímá učitele jako někoho, kdo je pro ni důležitý. A 

dalo by se říct, že ten učitel, z mého pohledu, má ve všech společnostech konstantní postavení. Jasně, určitě se to bude 

lišit krajově a kulturně nebo sociálně, ale to hodnocení učitele společností, si myslím, že je konstantně vysoké. 

Jste v učitelství spokojený? 
Ano. 

A měnila se Vaše spokojenost v průběhu pedagogické dráhy? 

Ano, do jisté míry ano. 

A čím to třeba bylo dané? 

Usazeností. Mladý člověk mnohem více tápe. Spoustu věcí si musí vyzkoušet, ve spoustě věcí je nejistý, což přináší 

menší míru spokojenosti. Větší míru frustrace. Ten starší kantor by měl být v tomto směru vyzrálejší a tím pádem 

spokojenější. Nevím, ale já to takhle vnímám. 

Cítíte v učitelství nějaké problémy? 

Já se v učitelství pohybuju strašně dlouho a myslím si, že těch problémů je vždycky celá řada. Největší problém vidím v 

nekompetentnosti řízení školství jako resortu. Myslím si, že čím výš, tím méně kompetence pro řízení školství. Některé 

věci se dělají neuváženě, některé věci se dělají módně. 

Máte na mysli něco konkrétního? 

Spousta věcí. Například každou chvilku vyjde nová linie, čemu se budeme věnovat. Jestli to bude environmentálismus 

nebo jestli to bude multietnicismus. Zkrátka a dobře ty linie toho důrazu někam, se vždycky mění právě nikoli podle 

potřeb doby a společnosti, ale podle určité skupiny lidí, kteří se zrovna dostanou do vedení školství. Školství jako 

takové se velmi často stává hračkou pro tyhle ty osoby, které mají tendenci řídit to školství. Myslím, že bychom 

potřebovali řídit školství mnohem odborněji, než je řízeno. V tuhle chvíli si myslím, že dochází k takovému velmi 

nepromyšlenému a nekompetentnímu kroku, který je samozřejmě velmi módní a je to ta záležitost inkluze. 

Jaké máte vztahy s kolegy? 

Jak s kterými (smích). Já se pokouším mít co nejlepší vztahy, protože ve školství, nebo spíše ve škole trávíme obrovské 

množství času a otravovat si ten den je naprosto zbytečné. Navíc já si myslím, že to, jakým způsobem budeme vycházet 

spolu, tak takovým způsobem budeme vycházet s dětmi, na které to budeme přenášet. Tak se snažím mít ty nejlepší a 

doufám, že těm ostatním kolegům vadím co možná nejméně (smích). 

Máte mezi nimi takové, s kterými se můžete poradit o svých problémech? 

Určitě. 

Pracovní i soukromé? 

Ano. 

A když to jsou pracovní, tak čeho se třeba týkají? 

Čím jsme starší, tím méně, alespoň z mého pohledu, řešíme pracovní problémy. Já si myslím, že ten vztah s kolegy má 

být především radostný a odpočinkový. Já se nikdy nenacházím v situaci, že bych se pokoušel představovat svoji 

odbornost tím, že s kolegy budu za každou cenu a velmi instrumentálně hodnotit žáky, jejich výkony a jejich problémy, 

protože si myslím, že je to přirozená záležitost. Ale to gro, ten základ v tom, jak s těmi kolegy vycházet nebo jak s nimi 

soužít, musí být psychohygienický. 

Jaké máte vztahy se studenty? 

To je asi spíš otázka na ně, než na mě. 

Ale jak to cítíte Vy? 

Já doufám, že jim moc nevadím (smích). Že si někteří z těch hodin něco odnesou. Co si odnesou je na nich. Já nejsem 

typem kantora, který to do nich za každou cenu musí vlámat. Jestliže se chtějí něco dozvědět, mají možnost. Jestliže ne, 

těžko bych těmi metodami a těmi prostředky, které používám, v tom něco změnil. 

Dokážete si zjednat pořádek? 

Jednoznačně (smích). 

Jaké máte vztahy s rodiči studentů? 

Pokud možno žádné. Já i díky tomu, že můžu učit tam, kde učím, tak se pokouším, aby základem byl student. Aby 

vnímal svoje povinnosti a rodič do těch záležitostí zasahovat co možná nejméně, aby to s těmi studenty srostlo, aby se 

identifikovali s tou svojí rolí studenta. Nicméně ve chvíli, kdy je potřeba, jednat s rodiči, to jsou ve většině případů 

situace, kdy něco hoří nebo něco nevychází s tím dítětem, tak potom přistupuji i na to, že ty naše vztahy mohou být 

velmi osobní a velmi intenzivní právě proto, abychom vyřešili co nejrychleji a co nejlépe prospěch toho studenta nebo 

nějaký ten problém. 

A když jste třídní, obrací se na Vás rodiče často? 
Tam je důležité definovat často. Já nevím. Já jsem naučený, že rodiče mají moje telefonní číslo, kdykoli mohou volat, 

kvůli jakémukoli problému, který se vyskytne, a oni to potřebují vyřešit. Třeba jednou za rok, jednou za půl roku. Je to 

třída od třídy. Vždycky se někdo najde, vždycky je potřeba něco řešit. Já to asi těžko zhodnotím, nedokážu to srovnat s 

ostatními kolegy. Čím jsem starší, tím radši razantněji řeším ty problémy ve škole, než abych to potom nechávat 

nabobtnat a potom to řešil s rodiči. 
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Dokážete si představit, že byste pracoval jinde? 

Ano. 

A co by to bylo? 

Tím, že školství vlastně nebyla moje první volba a za život jsem si vyzkoušel spoustu zaměstnání, tak si dokážu 

představit, že dělám v outdooru, nebo že dělám dokonce i vědu. Těch věcí je obrovské množství. Já nejsem člověk, 

který bude trvat za každou cenu na školství. Na druhou stranu si myslím, že se mi už nikam nechce, ale ano, dokážu si 

představit, že dělám spoustu věcí, včetně toho, že někde soustružím a taky by mě to bavilo. 

Šel byste učit na jinou školu? 
Nechtělo by se mi. Myslím si, že je tady spousta fajn kantorů a skvělí děcka, takže nechtěl, ale mohl, samozřejmě. 

Co Vám způsobuje stres v rámci profese? 

Nejvíc asi vstávání poslední dobou (smích). Jinak já asi nejsem člověk, který by se nechal vystresovat. Určitě ne 

výukou. Já jsem příliš starý na to, abych se něčím stresoval. Mě stresuje, že už jsem dlouho nebyl u zubaře (smích). Ve 

chvíli, kdy bych cítil neúměrné míry stresu, tak bych tuhle práci přestal dělat. 

A třeba takové to přepínání z jedné hodiny na druhou? 

Na tohle jsem si už zvykl. Já se asi herecky pokládám do těch hodin víc určitě. To znamená, že to doznívání je delší a 

někdy ta přestávka prostě nestačí. A přijdu s hlavou v pejru do další hodiny, ale to není záležitost stresu, to je záležitost 

toho, že ten člověk se, dejme tomu, nedokáže vyklepat z  toho tématu víc a ještě některé věci domýšlí a promýšlí, jestli 

byl správný v té hodině. U nás je to hodně záležitost podle mě faktografie a její interpretace. To znamená, že já si tady 

už můžu dovolit, co je typické třeba pro výuku na vysoké škole, interpretovat, interpretovat různým způsobem a naučit 

ty studenty různé úhly pohledu. A občas tohle ve mně chvilku zůstává déle a s tím pak nastupuju do té další hodiny. Ale 

to není stres. Pořád to ještě nevnímám jako stres. 

A co se týče administrativy? 

Ále… Někdy to prostě dodělám, ty papíry. A zápis do třídní knihy. Tím už se vůbec nenechávám stresovat. Jediný stres, 

který poznávám při té učitelské profesi je určitá zvýšená míra stresu po letních prázdninách, kdy se vracím do školy a 

nejsem si jistý dvěma věcmi. Jestli ještě dokážu učit, jestli jsem z toho už nadobro nevypadl, a jestli ještě mám těm 

studentům co dát. To je pro mě asi v tuhle chvílí jediný a největší stres, který zažívám ve školství. To je všechno si 

myslím. 

A vidíte třeba takovou tu zpětnou vazbu, když něco vyprávíte? 

Někdy to vykoukne, možná, že teď čím dál víc si toho dokážu všímat a vždycky to tak zahřeje u srdíčka, když ten 

člověk najednou… Nebo občas to bývá na různých debatách s odborníky... Když ten člověk ví a já cítím, že ví z mé 

hodiny. Občas je legrační cítit, jak dokáží měnit úhly pohledů podle zrovna toho, jak jsme si to zkoušeli, jak se liší nebo 

jak přepínají mezi interpretacemi. Jak se dokážou ptát jinak, což si myslím, že je asi naprostý základ. Že se někteří z 

nich naučili se ptát a ptát se jinak a ptát se různě, což si myslím, že patří k tomu nejdůležitějšímu. To se mi líbí. A ano, 

občas se to najde a to je pak radost. 

Jak se u Vás projevuje stres? 
Já nevím.. (přemýšlí). Já si myslím, že každý z nás by měl asi větší měrou odpočívat. Já se snažím víc chodit, víc běhat, 

víc být venku. A to je asi základ. Víc se prostě hýbat. Někdo zapne televizi, někdo si čte. Já asi potřebuji všechno možné 

dohromady, ale abych řekl pravdu, potřebuju se víc hýbat. 

A jaký vliv má na Vás stres? Motivuje Vás nebo spíš brzdí? 

Pokud jsem vystresovaný, tak v žádném případě nemůžu přiznat, že jsem vystresovaný až moc. Je to nižší míra stresu a 

to je přesně ta záležitost, která je ryze motivační. To znamená, že mám tendenci se spíše učit a trochu se dozvídat něco 

nového a umožňovat hlavě, aby to promýšlela. 

Kdy se věnujete přípravě do školy? 
Ano, připravuji se. Ale ta základní linie té hodiny se pro mě nijak zvlášť nemění. Můžu si zkoušet nějaké metody, můžu 

si zkoušet nějaké formy, to ano, to v každém případě. Nicméně ta základní linie té hodiny, nebo lépe řečeno, ty základní 

informace v té hodině musí zaznít. Spíš je otázka, jakým způsobem zazní, nebo jestli vůbec zazní nebo jestli na to ty 

děcka nepřijdou samy. Ale pak je ta velikánská záležitost sebeaktualizace a to si myslím, že čím jsem starší, tím víc 

potřebuju právě tohle to. Prostřednictvím kde čeho. Takže to je pro mě důležité. Ale myslím si, že pro nás pro všechny. 

Že přeci nemůžeme ustrnout někde na nějakých záležitostech, které jsou… A zrovna v těch dějinách je těch interpretací 

tak obrovské množství, že je to zajímavé pro všechny zúčastněné. Patří tam kumšt, patří tam spousta věcí, takže ta 

sebeaktualizace nebo to sebevzdělávání, tak k tomu přirozeným způsobem patří. To je věc, kterou děláme všichni. Nebo 

alespoň já určitě. 

Při jaké činnosti se nejlépe uvolníte? 

Při sportu. Pak při četbě, při filmech. Ale při sportu asi nejvíc. Ten sport přirozeně tlačí do těla ty látky, které jsou 

uvolňující. To znamená, že ten sport je v tomhle asi nejlepší. 

Máte dost času na sebe? 

Já myslím, že jo. 

A na Vaše koníčky? 

Jo, taky. 

A kdy se jim věnujete? 

Pořád (smích). Ono se to nezdá, ale pro mě je učení velkým koníčkem, takže vlastně pořád. 

A kdo Vám pomáhá zbavit se pracovního napětí? 
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Asi nejvíc paní ředitelka, když mi dovolí jet na nějaký kurz nebo něco takového (smích). Nebo když mě netýrá za to, že 

jsem zase blbě napsal nějaký papír nebo špatně zapsal do třídní knihy. Tak to asi nejvíc. 

Cítíte podporu okolí? 

Jo, určitě. 

Máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? 

Jo a vždycky to tak bylo naštěstí. 

Je něco, co byste ve škole uvítal jiného nebo nového, co by Vám pomohlo zmírnit stres? 
Já si myslím, že školství strašně dlouho vyzrávalo. Myslím si, že ten koncept zavedený Marií Terezií vůbec není špatný 

a je tady staletí. My máme stále tendenci do toho školství vnášet něco nového. Jestli bychom tam měli vnést něco 

nového, nebo něco staronového, tak mnohem větší klid a pohodu a lidskost. My dnes vnímáme školu jako zdroj 

informací a zapomínáme na to, že to, co tady děláme jako kantoři je výchovně vzdělávací proces. To znamená, že ty 

děcka k nám velmi často chodí do školy takoví rozbitý z rodin, které jsou ještě víc rozbitý než ta děcka a máme pocit, že 

to přeci musí být ta děcka, kdo vyváří ten problém. Ale nikoliv. Oni jsou pouze mediátorem. Přenašečem toho 

problému. A velmi často cítíme spíš touhu tady najít, nejenom poučit, ale jakési spočinutí, a to bychom snad měli dělat 

mnohem víc, než si připouštíme. Že bychom mohli působit jako velikánský emocionální psychologický stabilizátor. Ale 

chtít od lidí, kteří sami nejsou stabilizovaní, aby vytvářeli tohle pro někoho jiného, jde velmi obtížně. Tady vidím 

obrovské pole pro to, co by ta škola mohla dělat. Ať už se jedná o celodenní programy a já nevím, co všechno. To, co 

tady občas dělají kolegové a dělají to správně. To, že ta škola může působit pro ty lidi celý den. 

Můžete doma mluvit o práci? 

Jasně. 

Cítíte se často vyčerpaný a unavený? 

Jo, určitě. Ale je to vlivem stáří než toho, že bych dělal to, co dělám. Kantořina má jednu obrovskou únavu, a to je 

únava sociální. Je to sociální přesycenost, vyklepanost z nutnosti rychle reagovat a absolutní nevstřícnost vůči 

biorytmům toho dotyčného. To si myslím, že jsou velké stresory pro spoustu lidí, kteří ve školství dělají. A to je 

samozřejmě problém. 

Označil byste se za vyhořelého? 

Já myslím, že ne. Neoznačil. 

A co si Vy osobně přestavujete pod pojmem syndrom vyhoření? 
Ten člověk už nemůže. Že ho to nezajímá, že je unavený už z myšlenky, že do té práce musí, nebo že bude dál 

vykonávat tu profesi. Nenachází v sobě důvod, proč tu věc dělat. Ta věc mu přináší jenom únavu, utrpení, stres. Pak je 

lepší tu profesi opustit. 

Proč je syndrom vyhoření podle Vás rizikový v učitelství? 

Já si myslím, že učitel pracuje na bázi dávání a přijímání. Já sám jsem to poznal na sobě. My pracujeme s obrovským 

energetickým potenciálem tím, že děláme s lidmi, takže a výměna energií mezi těmi jednotlivými hráči na tom poli je 

obrovská. Já dávám a já dostávám. Ve chvíli kdy nějakým způsobem naruším tento vztah a budu jenom jakoby tlačit ten 

vagon před sebou, to znamená, já budu dávat tu energii, aniž bych dovolil těm studentům předat tu energii mně, tak to 

bude strašný a bude to důvod, proč ty síly budou intenzivně ubývat. 

Znáte nějaké vyučující, kteří jsou podle Vás vyhořelí? 

Já si myslím, že každý z nás za život potkal lidi, kteří byli tou profesí jakoby utahaní více než ostatní. Já úplně nevím, 

jestli jsem někdy potkal člověka ve školství, který byl skutečně vyhořelý. Já si myslím, že ve většině případů jsou to 

mladí lidé, kteří nastoupí a jsou spíš vyděšení než vyhořelí. Jsou ve stresu, nedokáží pracovat se svojí energií, nedokáží 

pracovat se třídou. Neměli to dělat a udělali chybu, že vůbec šli dělat s lidmi. Jsou to lidé, kteří mají zalézt někam a 

nedělat s lidmi. Takže já tu vyhořelost připisuji spíš k tomuhle tomu. Lidé, kteří v tom školství dojdou jakoby až na 

konec, bych nepovažoval za vyhořelé. Ve většině případů nejsou, ale jasně, že spousta lidí prostě prochází tou profesí a 

je unavenější, ale to je přirozená záležitost. Nemyslím si, že by se na ně za každou cenu muselo nahlížet jako na 

vyhořelé. Jenom prostě v určité fázi té energie není tolik, jak by si leckterý mladší člověk představoval. Ale to je 

naprosto přirozená záležitost. To není syndrom vyhoření. 

A jak si myslíte, že by se tomu dalo předejít? 

Tomu se nedá předcházet, protože syndrom vyhoření, si myslím, že není záležitost prioritně jakoby pracovní, ale spíš je 

to záležitost toho osobního zázemí toho člověka. Nicméně myslím si, že mnohem víc záleží na správném výběru 

povolání u toho člověka. Pokud se bojím lidí, tak přeci nepůjdu pracovat s lidmi, kteří ve mně budou vzbuzovat 

celoživotní stres, už jenom proto, že se musím třeba postavit za pult jako prodavač a komunikovat s nimi. Pokud v té 

své mentalitě mám, že mě naplňuje práce s lidmi, tak nemůžu dělat někde sám. Myslím si, že největší průšvih může být 

právě tohle to. Špatný výběr povolání, kdy já jsem ve stresu okamžitě, vlastně stále. A naopak se to zvětšuje ta 

vystresovanost a pak samozřejmě budu přemáhat sám sebe, strašným způsobem mi to bude ubírat sil a následně ty síly 

už mít nebudu. Takže v tomhle tom bych hledal tu věc především. Prostě najít si povolání, které mě bude celoživotně 

naplňovat a motivovat. 

Tak ode mě je to všechno. Je ještě něco, co byste chtěl dodat? 

Myslím, že ne. 

Tak Vám děkuji za rozhovor. 

Není zač 

Rozhovor č. 10 (Jaroslav) 



116 

 

 

Ráda bych s Vámi udělala rozhovor na téma stres u učitelů na střední škole, který je součástí mé bakalářské 

práce. Vaše účast je dobrovolná. Když Vám bude rozhovor nepříjemný, tak ho můžete kdykoli ukončit. Získaná 

data budou sloužit pouze pro vědecké účely a rozhovor je zcela anonymní. Zkuste být při odpovídání co 

nejupřímnější a nejotevřenější. Pokud Vám bude něco nejasného, můžete se klidně zeptat. Kvůli následnému 

zpracování dat potřebuji rozhovor nahrávat, tak se Vás chci tímto zeptat, zda s nahráváním souhlasíte. 

Souhlasím, ano. 

Děkuji. Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, proč jste si vybral právě tuto profesi? 

No, to je po těch letech dost složitá otázka (smích). Myslím si, že jsem si tehdy myslel, že jsem jednak pro ni tak nějak 

určený, že ji dokážu dobře zvládat a že mám pro ni jistou míru talentu. A protože jsem dělal vedoucího dětí a jezdil na 

tábory a dělám různé takové aktivity, tak jsem mi zdálo, že v tom mám nějaké úspěchy nebo že se v tom můžu 

realizovat. 

Co Vám přináší učitelství? 

Přináší mi to stálé mládí. Že mě to stále omlazuje a dává mi to přehled, co mladí chtějí, co si myslí a samozřejmě mě to 

taky drží více v tom technickém pokroku, protože ho musím využívat, nebo alespoň musím vědět, že existuje (smích). 

Musím ho využívat. Asi kdybych nebyl tolik v kontaktu s mladými lidmi, tak bych byl víc konzervativní. 

Co Vás na té profesi naplňuje? 

Dělá mi například radost, když potkám bývalé žáky, kteří řeknou, že třeba využili to, co se ode mě naučili. Nebo někteří 

třeba říkají, že ode mě získali takový celkový pohled na svět a přehled a třeba nějaké zážitky, které jsem jim vyprávěl v 

rámci zeměpisu, takže potom když někde byli, tak si najednou uvědomili, že já už jsem jim to někdy v nějaké podobě 

líčil nebo že je třeba ten předmět nadchnul natolik, že ho teď využívají ve své práci nebo ve svém životě. 

Co jste vystudoval? Jaká je Vaše aprobace? 

Já jsem vystudoval nejprve matematiku a zeměpis a pak jsem vystudoval němčinu a německou literaturu. 

Tady učíte jaké předměty? 

Tady učím němčinu a zeměpis. 

Učil jste i na nějakých jiných školách? 

Ano, do revoluce jsem učil na základních školách. Pak jsem učil na gymnáziu a mezi tím jsem učil i na některých 

školách v zahraničí. 

Tady učíte jak dlouho? 
Tady učím přibližně deset let. 

Působíte tady v nějaké funkci? 

Byl jsem dvakrát třídní učitel a teď tady spravuji knihovničku (smích), ale už jsem ve svém věku další třídu nechtěl. 

Dokážete říct, co je pro Vás podstatou učitelství? 

Je to asi nějak formovat pořád a pořád další generace a dávat jim nějaký příklad, nějakou zkušenost. 

Jak je podle Vás učitelství ve společnosti hodnoceno? 
No, tak záleží jak, kde. Myslím si, že není hodnoceno tak, jak by mělo. Myslím si, že ta určitá nízká míra hodnocení 

vychází i z toho, jak ho hodnotí rodiče a to se přenáší na děti. Je to spojeno i s určitým sociálním zařazením. Je to 

zaměstnání, které téměř požaduje vysokou školu, ale není vysokoškolsky placeno, ani nijak ozdobeno nějakými 

benefity. Proto si teda myslím, že se i ke studiu na učitelství hlásí čím dál víc lidé, kteří v jiných oborech nemají úspěch 

nebo naději se uplatnit nebo být přijati, což je asi chyba. 

Jste v učitelství spokojený? 

No, spokojený… To je relativní věc. Jako třeba v této škole jsem spokojený. Kdybych to srovnal s dalšími, tak škola je 

pěkná, tady vidíte, že mám pěkný kabinet, pěkný stůl, dostatek místa, dobré vybavení, což platí i pro třídy. Mám tady 

milé kolegy. Asi s tím řízením jsem ve stavu se nějak vyrovnat, i když bych třeba některé věci řešil jinak. Podle mě je 

největším nedostatkem ten plat. Že ty podmínky materiální tady máme, ty jsou srovnatelné, že ani ve vyspělejších 

zemích nejsou o moc lepší. Ale to hodnocení nás řadí do kategorie, řekněme, takřka poštovních doručovatelek nebo 

úřednic ve spořitelně a možná, že až pod nimi (smích). A ta společnost to vidí a taky nás podle toho do té míry oceňuje. 

Narážíte ve školství, v tom systému, ještě na nějaké další problémy? Třeba co se týče administrativy? 

Tak rozhodně se některé ty věci, které tady děláme, dělají zbytečně. Řekl bych, že se někdy bojí to ministerstvo nebo ty 

vyšší instituce přímo a nahlas říct, že jsou nesmyslné a že je prostě dělat nebudeme. V nějaké podobě se na nich trvá. I 

kontrola ve školství je hodně založená právě na tom, jestli je všechno správně zapsáno, správně podloženo a vychází to 

z nějakých dokumentů a daleko méně se prověřuje, jestli to, co se napsalo, se opravdu udělalo a udělalo se to kvalitně a 

má to nějakou hodnotu. 

Jaké máte vztahy s kolegy? 
S kolegy mám dobré vztahy. 

A máte mezi nimi třeba takové, s kterými se můžete poradit o nějakých problémech? 
Mám. Je to jako kdekoli jinde. S některými lidmi jde můj vztah i do roviny osobní a soukromé. Některé rád vidí, 

potkám. Další, které buď vidím méně a to i třeba proto, že sedí někde daleko v jiném patře a učí úplně jiné předměty. A 

pak jsou někteří, které třeba ani pořádně neznám, takže ani nevím, jestli něco ztrácím tím, že s nimi třeba nejsem v 

nějakém živějším kontaktu. 

A když s kolegy řešíte nějaké pracovní problémy, tak čeho se nejčastěji týkají? 

No, tak učitel vlastně ty hlavní problémy s kolegy řeší jenom málokdy. Problémy si každý musíme vyřešit sami, 
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musíme vymyslet, jak zvládnout ty studenty po stránce organizační, motivační a po všech těch stránkách, kdy o tom 

můžeme s ostatními mluvit. Máme podobné problémy a podobné úspěchy. Tak já se teď snažím být spíš už ten, kdo 

předává ty zkušenosti, než že bych na ně byl až tak odkázán. Ale myslím si, že se podporujeme, pomáháme si a zvlášť 

teda v rámci těch předmětů, že už máme takovou souhru v rámci těch zkoušek. V tomhle necítím žádné problémy. 

Jaké máte vztahy se studenty? 

Myslím si, že já jsem ten typ učitele, kterého mají studenti rádi, řekl bych, protože umí vyprávět, má své zkušenosti. Já 

si myslím, že jsem třeba velmi úspěšný učitel na suplování, kdy ze sebe dokážu něco vyprodukovat. Mám několik témat 

z vlastní zkušenosti, která dokážu studentům říkat, a nejsou to jen nějaké naučené věci. Myslím si, že se to dá dobře 

projevit v zeměpise. V němčině tam ta aktivita a to učení se není tak jasné a hlavně je to předmět, kdy jakmile se ztratí 

základy, tak má velké problémy, tak tam někdy musím trvat na některých věcech, které třeba nejsou moc příjemné, a 

pak jsem jim já nepříjemný, protože jim hrozí špatné známky atd. Myslím si ale, že nějaké komunikativní schopnosti mi 

nechybí ani v tomto věku. A třídy, u nichž jsem byl třídní učitel, se ke mně hlásí, zvou mě na srazy a komunikují se 

mnou, tak z toho vycházím, že jsem tam asi svoji roli splnil. I v tom vyšším věku. 

Jakou roli pro Vás hrají vztahy s rodiči studentů? 

Ty by měly hrát velkou roli a myslím si, že ty jsou jednou z nejkomplikovanějších stránek naší práce. Jednak proto, že ti 

rodiče, si myslím, nepodporují příliš tu naši autoritu nebo se třeba o to vůbec nestarají. Dále, že je teď samozřejmě 

tendence hledat chybu ve škole, v učiteli a v čemkoliv jenom ne ve svých dětech. Samozřejmě je ale celá řada rodičů, 

pro které to neplatí a se kterými se dá velice dobře jednat a spolupracovat. 

Teď, když nejste třídní, tak s nimi v kontaktu jste asi už méně, že? 

Jenom v rámci těch rodičovských sdružení nebo nějakých jednotlivých jednáních. Poslední příklad co si pamatuji, tak 

jsem s jednou maminkou řešil, že její syn už týdny nebo dokonce měsíce nemá knihu do němčiny. Sice ji pak donesl, 

ale ona to se mnou řešila tím stylem, že jí to v podstatě nezajímá a že je to můj problém a ať mu tedy knihu seženu a 

koupím, což jsem já původně měl v úmyslu, jenom mi na ni nedonesl peníze, i přes několikeré upomínání. Takže tam 

jsem byl trošku zklamán s rodičovskou reakcí. 

Když jste byl třídní, tak jste s nimi byl v kontaktu asi více, že? 

Byl jsem s nimi v kontaktu celkem hodně. Účast rodičů na mých třídních schůzkách byla vesměs velká v konkurenci 

dalších, takže mám dojem, že ti rodiče si mě rádi poslechli a rádi se mnou věci řešili. Nebo alespoň velká část z nich. 

Jsou ještě nějaké další problémy, které s rodiči řešíte? 

Ty problémy řešíme přes třídní učitele. Teď bude třeba hodnocení, kdy my těm učitelům dáváme seznamy těch žáků, 

kde je ten prospěch horší nebo kde mu hrozí nějaké problémy na konci, a oni potom pokud mají možnost, tak to řeknou 

těm rodičům a na třídních schůzkách je pošlou k těm učitelům, kde teda ty problémy jsou. Samozřejmě je to tak, jako 

všude, že zpravidla na ty třídní schůzky přijdou rodiče těch žáků, kde ty problémy nejsou a kde by v podstatě stačilo říct 

jednou větou, že je všechno v pořádku. A méně přijdou ti rodiče, kde právě ty problémy jsou a pokud přijdou, tak se 

často snaží zase rychle odejít a nevyhledávají ty další podrobnosti. 

Dovedete si představit, že byste dělal něco jiného? 
To si dovedu představit. 

A co by to třeba bylo? 

Samozřejmě je to limitováno mým věkem. Ale dovedu si představit pracovat v turistickém ruchu, dělat průvodce nebo 

delegáta. Stejně tak bych mohl někde v zahraniční pracovat v nějakých diplomatických institucích, ne rovnou dělat 

velvyslance, ale třeba nějakého zástupce pro vzdělávání  nebo kulturu. Ale teď už se chystám pomalu do důchodu a ne, 

že bych měnil povolání (smích). 

Šel byste učit na jinou školu? 
V tuhle chvíli určitě ne. 

Co Vám v rámci profese způsobuje stres? 

Zdravotní problémy. U mě se to projevuje tím, že méně dbám o sebe. Řeším problémy s nadváhou, s vysokým krevním 

tlakem, s určitým zanedbáním určitých fit programů, které bych měl dělat a nedělám tak intenzivně, jak bych chtěl a 

měl. Samozřejmě se to může projevit i v rodině, že některé ty věci zůstávají ve mně a pak třeba já nějakým způsobem 

nemám dostatečnou trpělivost nebo dostatečně dobrou náladu, ale zase si myslím, že to dokážu ve většině případů 

zvládnout. 

A tady ve škole je něco, co Vás stresuje? 

První taková věc, která vypadá jako maličkost je – nesnáším pětiminutovou přestávku a tu máme po první hodině a před 

poslední hodinou. Taková ta přestávka, kdy člověk nestihne se ani napít, ani si dojít na záchod, protože tady musí letět 

jen si vyměnit ty věci, pokud má teda ty hodiny po sobě. To si myslím, že je málo. Dále je mi celou dobu, co jsem tady, 

nepříjemné, že se začíná v 7:45. Nejsem typ nějakého ranního vstávání a naopak já jsem celý život byl ten, kdy můj 

nejvyšší výkon byl, kdy nejrychleji myslím, reaguju nebo něco řeším, je řekněme mezi 10 a 13 hodinou, rozhodně ne v 

7:45.  Trošku stresující tady je, že je to velká škola, příliš velká budova a příliš mnoho tříd, příliš mnoho kolegů. Já jsem 

zažil i menší školy a tam mi přišel ten život takový celkově méně stresující. Ale to samozřejmě to je věc volby. Já jsem 

na téhle škole nemusel být. Tahle škola to zase kompenzuje tím, že má lepší vybavení, krásné okolí, člověk vidí do 

zeleně, je dopravně dobře dostupná. Trošku mě někdy stresuje, že naše schůze… Že tam jsou někdy vystoupení kolegů, 

možná i víc kolegů než těch vedoucích pracovníků, která jsou třeba zdržující, odbíhající od tématu, jsou to často pouze 

jejich vlastní exhibice, nebo nějaké prosazování věcí, které měli řešit někde v menším kruhu, sami dojít do té ředitelny 

nebo že třeba nejsou na tu poradu dostatečně připravení a potom tam zdržují. To je mi nepříjemné. Já jsem spíš člověk 
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racionálních řešení, připravených, rozmyšlených a ne nějakých k ničemu nevedoucích debat. No a jinak samozřejmě 

jsou věci, které jsou neovlivnitelné, jako že třeba někdy vám ten rozvrh hodin nepřijde úplně ideální, kdy já třeba mám 

v jednu chvíli jít na dozor do jídelny, ale při tom je to v té třídě poslední hodina, takže já musím dohlédnout, aby ti 

studenti dali židle nahoru, musím vypnout počítač a udělat několik dalších činností, které mám a do toho mám ještě jít 

do jídelny na dozor. Není to dobrá kombinace úkolů, ale zase chápu, že ten, kdo ten rozvrh sestavuje, nemůže myslet na 

každou maličkost nebo v takovém velkém kolektivu ho mít tak, jako detailně připravený a rozvržený, aby se něco 

takového nestalo. No a samozřejmě mě stresuje to, kdy teda vidím, že v některých věcech řeším jednu věc podesáté a že 

ti žáci jsou stále nepřipravení, stále si to pořádně nenapsali a stále drží v rukách ty mobily, místo aby poslouchali to, co 

jim říkám. Teď jsem třeba zrovna některé takové věci řešil, kdy už to bylo poněkolikáté a pořád nejsme ve stavu dostat 

se někam dál, tak to pak je samozřejmě pro toho učitele takový frustrující okamžik,, kdy najednou vidí, že to 

nepostupuje někam dál. Že ti žáci, nejen že se nepřipravují dostatečně doma, ale potom to ani nekompenzují tím, aby 

dávali pozor v té hodině. 

Co z toho považujete za nejvíce stresující? Dá se to říct, nebo je to souhrn všeho? 

Já si myslím, že se nedá nic z toho vypíchnout, protože vy samozřejmě jdete a teď vás něco možná v tu chvíli stresuje, 

ale další den je to naopak. Schůzi nemáte každý den, takže se tím nestresujete soustavně. S těmi žáky to někdy vypadá 

lépe, najednou třeba máte radost, protože se vám zdá, že je to zajímá a nějak reagují nebo jste překvapení, že teda ten 

úspěch se nějak dostavuje, třeba i tam, kde to očekávání bylo možná trošku skeptické. A stejně tak další věci. Já 

prožívám momentální stresy, které jsou ze všech těch příčin, které jsem vám naznačil. Ale netrpím nějakým soustavným 

stresem. Já už teď učím méně hodin a pro příští rok z toho možná ještě uberu, protože ty možnosti fyzické jsou... 

Člověk by měl realisticky zvážit, kolik té práce zvládne. Ale že bych trpěl nějakým permanentním stresem, kdy bych 

musel pak hledat nějakou pomoc, to si myslím, že není můj případ. 

Jak se u Vás projevuje stres? 

Projevuje se za prvé tím, že přijdu a mám zmatené pocity hladu, chutě, žízně a já nevím čeho, které  jsou tou příčinou, 

že já najednou… Prostě ty pocity nemají fyziologický základ, ale jsou vybičovány i z jiných stran a z jiných podnětů. 

Pak to může mít za následky problémy se spaním, kdy člověk pořád přemýšlí, jak to má vylepšit nebo vyřešit nebo co 

má nebo nemá udělat nebo co udělal špatně. To může mít samozřejmě za následek takovou celkovou nervozitu. 

Samozřejmě, že se to, jako asi každému, stává nejčastěji, když má nejvíc úkolů, když musíte nejdřív vstávat, když toho 

musíte třeba za ten den nejvíc zvládnout, tak právě se vám zdá, že ztrácíte trošku tu sílu nebo tu pohotovost. No, ale 

zase asi ve škole si nikdo nemůže představit, že by tady žil v takové euforii a všechno by bylo v pořádku a všichni by 

dělali, co si on představuje. Já jsem ještě nedošel do toho stavu, který učitelům hrozí, a to je, že bych se na všechno už 

vykašlal a prostě bych řekl: neumí, neumí, nedělá, nedělá, není, není… Já si pojedu domů, tak si vypiju svoje kafíčko, 

užiju si svého volna a jakoby v té tramvaji cestou domů všechno zapomínám. To nedělám. I když možná do jisté míry 

jako každý se už naučí potom s tím nějak zacházet, aby nějak přežil. 

Jak na Vás stres působí? Motivuje Vás nebo spíš brzdí? 

Mě určitě motivuje, protože pro mě řešení problému znamená možná na chvilku upadnout do nějaké krátkodobé 

letargie, ale můj způsob je hledat řešení. A to všemi prostředky. Naopak mi někdy přijde, že mým problémem je, že to 

řešení hledám tak rychle a intenzivně, že třeba někdy by bylo lépe to ještě jednou prověřit a promyslet. A pak musím 

někdy trošku ubrat na té razanci toho řešení. 

Kdy se věnujete přípravě do školy? 

Takové ty zásadní věci, že si třeba připravuji test nebo si vyhledávám do zeměpisu různé údaje a obrázky nebo 

kontroluji nějaké aktualizace nějakých údajů nebo si připravuju nějaké prezentace, to dělám večer. To dělám doma a 

někdy třeba i o víkendu. Některé věci teda dělám ve škole ve volné hodině, ale můj letošní rozvrh je takový, že nemám 

moc takových prostojů, že bych tady seděl a nabízelo se to. Něco samozřejmě udělám ve škole, více méně řeším takové 

ty inovační věci nebo to, co tady mám ve škole, ty své šanony a záznamy, kde vyhledávám věci, které tady mám z 

dřívějška připravené. Šanony si nevleču domů, ale doma mám zase jiné šanony, takže záleží na to, co potřebuji. 

Co Vám pomáhá zmírnit stres? 
Mě pomáhá to, že mám uspořádanou rodinu, že mám kolem sebe přátele, se kterými mohu trávit příjemné chvíle. Taky 

to, že nemusím řešit ve větším rozsahu nějaké materiální podmínky, že bydlím ve svém bytě a ty věci jsem stihl za dobu 

svého života zabezpečit. Já se držím toho, co mě naučil můj otec: každý je svého štěstí strůjcem. Já jsem celkem za ten 

život už naučený si to štěstí najít a dopomoci mu, abych ho měl (smích). Takže tím pádem si myslím, že můj život je v 

zásadě optimistický a má celou řadu dobrých bodů, kterých se můžu držet. A to si myslím, že je dobrý základ pro 

zvládnutí stresu. 

Při jakých činnostech se nejvíce uvolníte? 
Já rád chodím venku. Nemusí to být třeba po parku nebo v přírodě. Já třeba mám i rád jít po ulici a pozorovat lidi, nebo 

si sednout do nějaké kavárny v létě, když se dá sedět venku. Dlouho jsem rád jezdil autem, teď už teda jsem v tomto 

směru trošku opatrnější. Pak třeba rád doma vařím nebo dělám nějaké domácí práce, i když ne všechny. Mně taky dělá 

dobře kontakt s lidmi, takže jsem rád, když si připadám takový trošku rozladěný nebo se mi něco nedaří něco tak, jak 

bych si představoval, tak rád s někým mluvím, zajdu k němu na návštěvu. I když ho nutně nechci zatěžovat svými 

problémy nebo to mít jako jediné téma. Spíš naopak si povídat o pozitivnějších věcech. 

Máte dost času na sebe? 
Ono, říct, že člověk nemá čas, je skoro vždycky výmluva. Je fakt, že mně se taky už nechce některé věci dělat, protože 

bydlím ve čtvrtém patře bez výtahu a říkám si: když vylezu ven, tak pak zase musím absolvovat cestu nahoru a takovéto 
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věci, aniž by si to člověk uvědomoval, tak leniví. Určitě si ten čas můžu najít, i když chvilkami mám takový pocit, že se 

věnuji všemu možnému, ale to, že nemám dost času, je hlavně moje vlastní vina. Já se do jist míry starám o věci členů 

mé rodiny, ke kterým mě oni ale zas tak úplně nenutí, jenom to s radostí využívají (smích). Pořád mám ale nějaké 

nápady, co dělat. Teď jsem se třeba přihlásil za hodnotitele evropských projektů na ministerstvu a na magistrátu, což mi 

přišlo jako zajímavé. A člověk pak taky samozřejmě vidí, že to stojí nějaký čas. Ale snažím se i finančně nebo jinak 

zajistit nějaké prostředky, abych třeba pak mohl cestovat nebo dělat něco o prázdninách. Nechat si třeba opravit zuby 

(smích). Nebo abychom měli auto, kterým bychom si troufli jet do zahraničí. 

Jaké máte koníčky? Kromě toho, že se třeba jdete projít.. 

Já rád jezdím ještě do Jihlavy, kde máme druhý byt a odkud pocházím a kde máme aktivity s přáteli. Pak mám rád 

všelijaké vaření, grilování a rád taky dělám něco na zahradě. Tady doma mám za oknem truhlíky s bylinkami a kytkami. 

Rád fotím a uspořádávám pak ty fotky. Pak taky chodím plavat, když mě tedy nezabrzdí to čtvrté patro (smích), což je 

pro mě sport, který mi zůstal a já si myslím, že jsem pořád ve stavu ho dělat a že mi prospívá. Pak dělám věci, které 

trochu souvisí s tím jazykem. Někdy dělám nějaké přednášky nebo někde něco vyučuji. Teď také častěji chodím do 

knihovny, protože si knihy kupuji už jen výjimečně, protože máme knihovnu rozsáhlou a už je skoro nemáme kam 

dávat. Takže teď si je chodím půjčovat do knihovny. Tam někdy chodím i na nějaké přednášky. Rád jdu i na nějakou 

komentovanou prohlídku po nějakém městě, kterou pořádají nějací studenti. A pak se taky samozřejmě starám o rodinu. 

A taky rád chodím do divadla. 

Toho máte tedy hodně… Že na to máte čas. 

No právě… Nemůžu dělat všechno každý den. Někdy si třeba říkám, že mi jedno nebo druhé chybí, tak se k tomu zase 

na chvíli vrátím a podobně. 

Cítíte podporu od okolí? 

Ano. Rozhodně. 

Máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? 
Mám. 

Můžete doma mluvit o svých problémech? 

Ano. 

Je pro Vás rodina spíše prostor pro uvolnění nebo je naopak zdrojem dalšího stresu? 

Pro mě je rodina řekněme z devadesáti procent uvolnění a deset procent zdrojem dalšího stresu (smích). 

A můžete doma mluvit o škole, a co Vás trápí? 

O všem můžu mluvit, nikde tam není nic, že by mi někdo ubližoval. Jako to v rodině bývá, tak se na vás občas přenesou 

problémy těch dalších členů a teď já často těžko nesu, když oni si s nimi neví rady a úplně mě neposlouchají nebo mi to 

včas neřeknou (smích). Nebo třeba čekají, že to vyřeším až ve chvíli, kdy oni to zpackají. Ale to jsou takové drobné 

stresy, které můžou nastat, ale těm asi nedá ubránit a já si myslím, že to k tomu patří a bylo by zvláštní, kdyby něco 

takového neexistovalo. 

Je něco, co byste ve škole uvítal jiného nebo nového, co by Vám pomohlo zmírnit stres? 
Já bych posunul začátek na čtvrt na devět (smích). Pětiminutové přestávky bych přesunul minimálně na desetiminutové. 

Radši bych tady byl možná trošku déle. Potom by mnoha věcem napomohlo jistě to, kdyby ten výběr studentů byl 

takový, jaký jsem já byl roky zvyklý. To znamená, že alespoň trochu se jim chce studovat a mají pro to předpoklady a 

podporují je v tom jejich rodiče. My samozřejmě tady takové máme, ale i tady máme hodně těch, kteří tento popis úplně 

nesplňují. 

Myslíte si, že je to nárazové, nebo že se to rok od roku zhoršuje? 

Tak teď se to dlouho rok od roku zhoršovalo. Teď si možná trošku namlouváme nebo si říkáme, že se tento trend 

zastavil. Třeba letos máme větší počty studentů, kteří o to studium mají zájem. Myslím si, že celkově je to trend školství 

jako takového a který si myslím, že není v pořádku a nepovede dlouhodobě k nějakým úspěchům. 

Cítíte se často vyčerpaný a unavený? A nemyslím poté, co vyjdete schody do čtvrtého patra (smích).  

(smích) no, tak často snad úplně ne, ale občas ano. 

Označil byste se za vyhořelého? 

Ne, to si myslím, že ne. Já si říkám, že kdybych došel do téhle fáze, tak bych prostě už dál neučil. 

Co si Vy osobně představujete pod pojmem syndrom vyhoření? 
Najednou pod těmi jednotlivými žáky přestanete vidět ty konkrétní obličeje a jména, ke kterým přistupujete s nějakou 

zodpovědností. Teď hledáte cesty, jak dosáhnout nějakých úspěchů a výsledků.  Meditujete nad tím, co prospěje, zda 

když jim přísně pohrozíte, nebo když jim nějak lidsky řeknete: koukni se, ještě pro to trošku uděláš a už to bude v 

pořádku. Ve chvíli, když tyto úvahy začnete opouštět a je to pro vás taková ta masa. Musíme před ní předstoupit, musíte 

jí něco vyložit tak, aby se neřeklo, že jste ty své úkoly neplnili nějak dostatečně dobře. No a potom dodáte: jak to je, tak 

to je. Tak nějak rozdáme ty čtyřky, pětky některým a ať si pak s tím dělají, co chtějí, jak chtějí. Prostě moje starost to už 

není. Nebo já jsem to za starost přestal považovat. Řekl bych, že určitou malou míru vyhoření mám v sobě i já. Já si 

myslím, že ji má každý. A když někdo řekne, že ji rozhodně v sobě nemá, tak dobře, pokud opravdu to dělá krátce… Já 

tu míru vyhoření vidím v tom, že třeba nad některými věcmi řeknu: kolikrát v životě jsem já už zkoušel ta neoblíbená 

nepravidelná slovesa (smích) a teď prostě je musím přesvědčit, že až se ta příčestí minulá nějak naučíme, procvičíme, 

tak najednou se nám otevře svět k novým cestám v tom jazyce a zase to jako najednou naskočí ty znalosti, ale tímhle 

prostě musíme projít. Tak tam mi občas naskočí myšlenka: proboha chlapče, kolikrát jsi už tenhle boj sváděl. Je ti to 

vůbec zapotřebí? (smích). Nebo si prostě řeknete: tohle jsi dělal s takovým nadšením, rozpřahoval jsi rukama, stál jsi 
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uprostřed celé třídy a tím nejpřesvědčivějším způsobem něco prezentoval, a přesto ten výsledek není takový, jaký si 

přejete. Tak to vás pak na chvilku přepadne ten stav, kdy si řeknete: proč já to vůbec dělám? Tak já to jen ta řeknu, kdo 

neví, neví. Kdo si nezapamatoval, nezapamatoval… Mě třeba hrozně mrzí v tom, že ta současná generace strašně málo 

nejenom ví o všech těch věcech před rokem 1989, ale že je to ani nezajímá, že oni si z toho neberou žádné poučení, že 

některé věci z toho nedokážou vyhodnotit. Zdá se mi, že ta nová doba přináší to, co jsme my zažili za komunismu, i 

když teda z druhé strany, kdy jsme byli zvyklí se obrnit pleskání nějakých frází, kdy když jsme nevěděli, zda něco 

můžeme říct, tak jsme měli naučené fráze, které končili tím, že sovětský svaz je nejlepší a ať žije sovětský svaz, kdy si 

každý řekl: proti tomu si nikdo netroufne nic říct a bude to. Takže oni nás teď často taky obluzují nic neříkajícími 

frázemi a že jim je těžko jít do hloubky… Nebo oni si chtějí psát ty smsky a být někde na nějakých těch sociálních 

sítích. Sem tam někde řešit, jestli tyhle boty jsou lepší než tam ty. Takový ten boj s tou povrchností. A tomu se nedá 

ubránit. To tady řeknou všichni. Prostě najednou přijdou a jednou o tom u oběda vypráví ten a pak zas někdo jiný. Ale 

myslím si, že to vyhoření znamená, když už člověk nevypráví. Kdy už na to člověk kašle. Kdy už si možná ani 

neuvědomuje, že to takhle je a nehledá ty cesty. Prostě on udělá svou práci a tečka a tím to pro něj hasne. Tak tam si 

myslím, že jsem ještě nedošel. 

Proč si myslíte, že jen syndrom vyhoření rizikový právě v učitelství? Nebo je podle Vás rizikový? 

Určitě je rizikový, protože v mnohých zaměstnáních s tím, že to bude pořád dokola, buď počítáte, prostě si půjdete do 

spořitelny za dobrý plat, kde budete roky dělat nějakou operaci nebo něco podobného a stačí, když se teda usmíváte a 

ovládáte ten svůj úkon a říkáte si, ale mě za to dobře platí, jsem tady v teple, v čistotě a dělám nějakou důstojnou práci. 

My jsme tady vlastně každý den na jedné stran prezentování s něčím novým, protože každý člověk je jiný. Navíc třeba 

zeměpis je předmět, kde před takřka každou látkou musíte prověřit, zda to, co bylo ještě včera pravda, je pravda i dnes, 

protože to všechno se strašně rychle mění. Ať už průmyslové, kulturní, osobnostní nebo zda je nějaký stát samostatný či 

ne. Tohle toho člověka v tom školství snadněji semele než v jiných oborech. A řekl bych, že nejvíc jsou k tomu náchylní 

ti, kteří nemají právě ty své soukromé poměry nebo ten život mimo školu nějak dobře uspořádaný. A mnohdy třeba ani 

neexistuje, takže jsou to lidé, kteří žijí sami a pro něž je ta škola všechno. A když to najednou nefunguje, jak si 

představovali nebo jak byli zvyklí, tak to vede k takovému stavu, kdy se tím přestali zabývat. A protože nemají nějaký 

impuls z jiné strany nebo přijdou prostě do nějakého prázdného bytu, tak se jim s tím těžko bojuje. 

Myslíte si, že tady jsou nějací učitelé, kteří jsou vyhořelí? 

Já si myslím, že kdybych tady měl na někoho ukázat a říct, že tohle je člověk, který to dělá jen z nějaké rutiny a vlastně 

už ho to nezajímá, tak si myslím, že úplně takový člověk tady snad ani není. Našlo by se tady asi pár lidí, kde už je 

vidět, že některé aktivity jim nedělají radost nebo že nejsou příjemné. Že tu práci dělají proto, že nechtějí být doma 

nebo že si chtějí vydělat ještě nějaké peníze, aby si dál zabezpečili ten život. Ale já si myslím, že to není nějaká příliš 

rozšířená záležitost. Ani mezi těmi lidmi vyššího věku. 

Jak by se dalo tomu syndromu vyhoření předejít? 

K tomu je celá řada prostředků. Já musím říct, že jsem absolvoval takový velice dobrý seminář, který měl asi tři části a 

který se konal v Německu, kde se snažili najít nějaké prostředky pro to školní prostředí. Určitě by bylo dobré umožnit 

těm lidem v té škole možná o trošku víc trávit ten čas spolu. Já jsem něco podobného zažil v té škole, kde jsem byl na 

venkově před revolucí, kam mě poslali, kde to bylo teda na pokraji civilizace. Malá škola, pár lidí a my jsme tam 

opravu byli napůl taková rodina. Chodili jsme spolu do tělocvičny, navštěvovali jsme se, ale to bylo dané tou 

jednoduchostí vztahů. My jsme bydleli blízko od sebe v té vesnici, takže ať byl kdo u koho, tak to neměl domů déle jak 

deset minut pěšky (smích). A tak i bylo více potřeba spolu kooperovat. Museli jsme za sebe i daleko víc zastupovat, 

dělat to ve dvou a ty podmínky tam byly možná daleko složitější, protože to byl systém těch vesnic a ty poměry byly 

takové jednodušší a to ty lidi sbližovalo. Já si myslím, že teď jsou všichni zaneprázdněni těmi svými věcmi a mnohdy 

jim jen nepříjemné už jen zůstat v té škole kvůli něčemu jinému než je jejich vyučování nebo nějaká příprava do školy. 

Je to u každého jiné. Někdo si tady dělá všechnu práci a domů si už nic nenese. Já třeba zase radši to dělám si doma. 

Ale to zase záleží na tom, jaké má každý doma prostředí. Ale co pro to udělat konkrétně? Já si myslím, že důležitá věc 

je, aby i ti, co tu školu řídí, tak aby prostě přistupovali k těm svým učitelům jako k vysokoškolsky vzdělaným 

odborníkům a lidem s velkým počtem znalostí, zkušeností a dobrých vlastností, se vší důstojností. Což si myslím, že 

tam jako tady se v zásadě děje, ale někdy mi přijde, že jsme přesto konfrontování s věcmi, které přicházejí z vyšších 

pater. S takovými nesmyslnými, které s námi nikdo nediskutuje nebo které jsou nám předsunuty prostě jako takové 

rozkazy a příkazy. Nebo prostě musíme prostě nějaké věci hloupě vyplňovat a dělat. Nebo mnohdy taky naše slovo 

neznamená moc, nebo já nevím, jak by to řekl. Myslím si, že to je takové trošku demotivující a kdo není dostatečně 

lidsky motivován, tak samozřejmě inklinuje k tady těm všem skeptickým přístupům k životu a tady k tomu. Což tady 

tedy není nějaký velký problém, i když pár věcí určitě existuje. 

Ještě mě napadlo k tomu stresu, když vidím ten Váš rozvrh. Nezpůsobuje Vám stres třeba to přepínání mezi 

hodinami a vzpomenout si, co jste s kterou třídou probral? 

Na to si člověk musí dělat nějaké poznámky. Někdy to třeba nestihne. Pak si to musí někam zapisovat a podobně. Pro 

mě je třeba do jisté míry i nepříjemné, že každý den vstávám jinak, podle toho, jak začínám. Nemá to žádný řád. Pro mě 

je třeba taky velice nepříjemné tady to posunutí času, to na mě týden nebo dva působí. Bolí mě hlava a cítím takovou 

rozladěnost. Já jsem zvyklý se vzbudit sám a teď najednou ten mozek je zmatený. Někdo říká, že mu to nevadí. Mně to 

teda hrozně vadí. 

Tak, z mé strany je to všechno. Je něco, co byste chtěl ještě dodat? 

Víte co, ještě vám můžu říct… Ptala jste se jak to odbourávat. Já jsem teda za svou už dlouhou  pedagogickou kariéru 
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zažil to, že vlastně v tomto typu školy byla za mých začátků povinnost učit 17 hodin. Pak ji zvýšili na 19 a teď je to 21 

hodin. Tak to je jedna věc. Další si myslím, aby to bylo ve školách trochu klidnější, tak třeba v mnoha sousedních 

státech je to řešeno tak, že ten úvazek je nějak dán, ale ty předměty, které jsou náročné, jako čeština nebo matematika a 

cizí jazyky, jsou řešeny nějakým koeficientem. Takže třeba jedna hodina toho předmětu je 1,3 v tom úvazku. Kdežto 

zase tělocvik je 0,7. Ten, kdo má takové předměty, které jsou spojené s těmi přípravami, opravami, slohami, 

vymýšlením různých testů, má jakoby menší tu pracovní náplň a nechá se mu to trošku volnější. Kdežto tam, kde tyhle 

věci jsou v menším rozsahu nebo tam nejsou skoro vůbec, tak ten má o tu hodinku víc a musí třeba na tom hřišti vydržet 

trochu déle (smích). Já vím, že tělocvikáři třeba zase řeknou, že je to pro ně náročné nějak jinak… Ale ve většině těch 

zemí to je. Potom jsou třeba věci, o kterých u nás nikdo neuvažuje. Řekněme, v Rakousku nebo i v Německu si může 

učitel po určitých odpracovaných letech, řekněme po deseti letech, zabezpečit to, že dostane rok volna. To sice není 

úplně, že má rok volna, ale vy třeba můžete nějakou dobu si nechat snížit plat, a ta škola vám pak normálně platí, jako 

byste v té škole pracovat. A vy ten rok můžete třeba odpočívat, cestovat nebo tak. Já mám jednoho kolegu ve Vídni, 

který dělá podobnou práci, jen místo zeměpisu učí dějepis a ten si v těch svých 55 letech vzal už podruhé rok volna a 

byl někde třeba týdny. Třeba tam trošku i něco dělal nebo si našel nějaké aktivity. 

A má od školy zajištěné místo? 

Ano, to mu škola drží. On může prostě ten jeden školní rok vynechat, je finančně zajištěný a neřeší tu otázku, kdo 

zaplatí náklady za jeho byt a podobně. Takováto opatření jsou u nás hodně málo. Myslím si, že po tom roce se ten 

člověk vrátí s novým elánem a nadšením, abych třeba těch dalších 10 let byl v té škole třeba iniciativnější. 

Myslíte si, že dva měsíce prázdnin je málo? 
Tak ono je to osm týdnů. Když si vezmete, tak teď už většina lidí má pět týdnů dovolenou. Tak jako stačí i nestačí. Mně 

by třeba byl milejší systém třeba německý, kdyby ty prázdniny byly jenom třeba pět nebo šest týdnů v létě a potom bylo 

více volných dnů v průběhu roku. Tohle jsou všechno věci za úvahu. Já si myslím, že u nás ty boží mlýny melou strašně 

pomalu. A to může být i tím, že se pořád mění ministři a ty jejich týmy. 

Něco na tom bude. Tak já Vám moc děkuji za rozhovor. 

Nemáte vůbec zač. 

 
 

 

 


