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Anotace 
 
 

Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u pedagogických pracovníků, 

jeho projevy, příčinami a možnostmi překonávání. Teoretická část charakterizuje 

pedagogickou profesi a ukazuje její náročnost. Zaměřuje se také na osobnost 

pedagoga, na jeho etické zásady. Popisuje potřebné klíčové kompetence 

učitele i neméně důležitou potřebu profesní seberealizace, která, je-li jí 

dosaženo, může pomoci předcházet syndromu vyhoření. Dále autor rozebírá 

symptomatologii syndromu vyhoření, jeho příčiny, rizikové faktory, fáze 

a možnosti prevence. 

V praktické části autor prověřuje, které faktory nejvíce ovlivňují učitelovu 

profesní seberealizaci, jaké místo zaujímají na pomyslném žebříčku osobní 

preference, a zda je učitelé vnímají negativně nebo pozitivně. Také se snaží 

zjistit, zda existuje souvislost mezi profesní a osobnostní spokojeností učitele, 

jako možné prevence syndromu vyhoření. 
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Annotation 
 

 

This thesis deals with burnout among teaching staff, its symptoms, causes and 

possibilities of overcoming. The theoretical part describes the teaching profes-

sion and shows its strenuousness. It also focuses on the personality of teachers 

and their ethical principles. It describes the required core competencies of tea-

chers and, equally important, the need for professional self-realization, which, if 

fulfilled, can help prevent burnout. The author analyzes the symptomatology of 

burnout syndrome, its causes, risk factors, stages and ways of prevention. 

The practical part examines the main factors influencing teachers' professional 

fulfillment, their place on an imaginary scale of personal preferences, and if the 

teachers perceived them negatively or positively. It also tries to determine 

whether there is a link between the professional and personal satisfaction of 

teachers as a possible prevention of burnout. 
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ÚVOD 

V dnešní době se škola jako sekundární činitel socializace a výchovy stále 

častěji dostává do popředí tohoto procesu. Na učitele jsou kladeny stále vyšší 

a vyšší nároky. Narostla administrativní činnost, zvýšila se i potřeba naučit se 

obsluhovat rozmanité moderní technologie jako počítač s příslušenstvím, 

interaktivní tabule, čtečky textů, dataprojektory apod. Neustále se objevují 

inovativní metody, jak efektivněji a kvalitněji vést studenty k získávání 

vědomostí. Paralelně s výukou je potřeba upravit inkludovaným žákům, 

vzdělávaným podle individuálního vzdělávacího plánu podmínky, připravovat 

pro ně pomůcky, řešit kázeňské přestupky, spolupracovat s rodiči, zvyšovat 

renomé kmenové školy a v neposlední řadě se celoživotně vzdělávat. 

Tyto každodenní součásti pracovní profese spolu s dlouhodobým stresem 

mohou snižovat adaptabilitu osobnosti pedagoga. a přestože má každý člověk 

jinou míru odolnosti vůči stresu a zátěži, spojí-li se náročné pracovní povinnosti 

s neuspokojivým profesním a osobním životem, začne být člověk vyčerpán, 

frustrován, ztrácí pracovní nadšení, a to často bývá jen krok od totálního 

vyhoření. 

V teoretické části bakalářské práci je popsán syndrom vyhoření v učitelské 

profesi. Autor zde rozebírá příčiny syndromu vyhoření, jeho fáze a projevy, 

zaměřuje se zejména na možnosti prevence. V první kapitole charakterizuje 

náročnost učitelského zaměstnání, popisuje její specifika a požadavky na 

osobnost učitele, popisuje jeho typologie. Definuje termín pomáhající profese. 

Druhá kapitola se zaměřuje na pojem “syndrom vyhoření”, objasňuje jeho 

jednotlivé fáze, příznaky a rizikové faktory. Příznaky syndromu vyhoření 

rozděluje autor podle vlivu na sféru osobnosti člověka, a to na fyzické, 

psychické a sociální. Dokládá možné diagnostické metody syndromu vyhoření. 

Třetí kapitola ukazuje možnosti, jak lze syndromu vyhoření předcházet. 

Popisuje, jakým způsobem mohou pomoci pozitivní mezilidské vztahy 

v překonávání syndromu, jak pomáhá duševní hygiena, pohyb nebo 

autoregulační metody. 

Cílem praktické části bakalářské práce je jednak zmapovat, které faktory 
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vnímají učitelé vybraného vzorku jako stěžejní pro svou profesní seberealizaci, 

které z nich vnímají pozitivně či negativně, a jednak zjistit, zda existuje 

souvislost mezi prevencí syndromu vyhoření a profesní a osobní spokojeností 

učitele. Výchozím předpokladem byla téze, že pokud jí učitel dosáhne, pomáhá 

mu překonávat dlouhodobý stres a tím zároveň předcházet syndromu vyhoření.  

Na základě výše stanoveného cíle autor zformuloval tři výzkumné otázky. K 

tomu, aby získal odpovědi, zvolil jako základní výzkumnou metodu řízený 

rozhovor. Výsledky autor zpracovává a vyhodnocuje. Na jejich základě pak činí 

odpovědi na otázky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 POVOLÁNÍ UČITELE 

“Starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní.”  

Platón 

„Přestože profese učitele je jednou z nejstarších v dějinách lidské společnosti 

a deklarativně jí byla přisouzena významná pozice ve společnosti, nezískal 

v historii učitel bohužel nikdy takovou pozici, která by této deklaraci odpovídala. 

Možná je to dáno faktem, že učitelství neznamenalo tvorbu bezprostředních 

materiálních hodnot, že jeho výsledky se projevily až po desetiletích.“ (Kohout, 

2007. str. 55) V dnešní době je pedagogická profese společností ještě více 

dehonestována, přestože se nároky na pedagogickou profesi a učitele výrazně 

zvyšují. 

Filosof Konrad Liessmann ve své Teorii nevzdělanosti konstatuje, že školy dnes 

suplují “…rozpadající se rodinu, jsou posledním místem emocionální 

komunikace, preventivní institucí v oblasti drog a AIDS, prvotním místem 

terapie, poskytovatelem sexuální a jiné osvěty, zařízeními na řešení problémů 

světa dospělých v otázkách znečištěného životního prostředí, válek, integrace 

migrantů, boje kultur, bídy třetího světa, ideologie evropské 

konkurenceschopnosti, prudkého rozvoje ekonomiky orientované na neustálý 

růst a technologie, jsou neustále přetěžované novými výdobytky techniky 

a neustále za nimi pokulhávají, musí zprostředkovat kognitivní vědění všem, 

a přitom bez selektivního nátlaku rozdělovat a doslova roztrhávat.” (Liessmann, 

2008, str. 36). 

Z výše uvedené citace vyplývá, že pedagogové více než participují na výchovně 

vzdělávacím procesu. Oproti všeobecnému mínění jsou při své práci vystaveni 

množství zdravotních rizik a břemen. Učitelské povolání tedy s sebou nese 

množství specifické zátěže, která se v jiné pomáhající profesi neobjevuje nebo 

jen v malém měřítku. T. Poschamp ve své knize Vyhoření vyjmenovává učiteli 

nejčastěji zmiňovaná specifika: 
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 chybějící podpora kolegů; 

 vysoký počet vyučovacích hodin týdně; 

 problémy s disciplínou žáků; 

 chybějící výukové prostředky; 

 špatný obraz ve společnosti; 

 nedostatečné pedagogické vzdělání (do nedávna); 

 obtěžující hluk; 

 administrativa; 

 chybějící možnost kariérního postupu; 

 sociální roztříštěnost tříd; (Poschkamp, 2013) 

Podle Jankovského malá prestiž učitelského povolání nesouvisí jen s aktuálním 

nízkým finančním ohodnocením, ale zejména pro profesní degradaci oboru 

ještě z doby tzv. reálného socialismu, kde se vedle poctivých, kvalitních kantorů 

našel dostatek i těch žáky kádrujících. 

1.1 Osobnost učitele 

Pojem osobnost by se dal charakterizovat jako soubor rysů osobnosti, 

temperamentu, schopností, postojů a motivací ovlivňujících chování a jednání 

člověka. Osobnost učitele by měla oplývat mnoha vlastnostmi, schopnostmi 

a dovednostmi. Průcha definuje učitele takto: „Učitel je jeden ze základních 

činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický 

pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto 

procesu.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 261). Kohout tuto definici ještě  

doplňuje o „vytvoření vztahu k vzdělávanému a všeobecný kulturněpolitický 

rozhled“. V návaznosti na A. M. Dostála popisuje strukturu učitelovy osobnosti 

jako:  

 pedagogický talent – potencionální struktura osobnosti učitele; 

 pedagogické mistrovství – reálná struktura osobnosti učitele; 
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 pedagogický takt – intuitivní struktura osobnosti učitele. (Kohout, 2007, 

str. 57 – 58) 

U málokteré profese hrají osobnostní rysy tak velkou roli, jako u pedagogů, kteří 

se podílí na vzdělávání národa. Již antičtí učenci zdůrazňovali požadavky na 

osobnost učitelů. Tím, kdo je blíže formuloval, byl J. A. Komenský ve své Velké 

didaktice. Podle něj by měl být pedagog vzdělaný, bystrého úsudku, 

důvěryhodný a mravný. Na podkladě osobnostní charakteristiky učitele se dají 

vyvodit také typologie pedagogů.  

Asi nejznámější je typologie podle Caselmanna. Jeho základní typy učitelů 

jsou:  

 logotrop – zaměřen spíše na obsah předmětu; 

 paidotrop – zaměřen na žáka a jeho vývoj; 

 autoritativní – ponechává si všechnu pravomoc, postrádá smysl pro 

humor; 

 demokratický – preferuje přátelství, diskuse se žáky, rozvíjí jejich 

samostatnost; 

W. O. Döring použil toto dělení: 

 typ náboženský – zaměřený na smysl života; 

 typ estetický – převaha citů a fantazie; 

 typ sociální – vysoká trpělivost, snaha vychovat platného člena 

společnosti; 

 typ teoretický – větší zájem o vědu než o žáka; 

 typ ekonomický – zaměřený na efektivitu svého počínání; 

 typ politický – snaží se prosadit svou osobnost. (Kohout, 2007) 

Ne každý, kdo chce být pedagog, má tedy všechny předpoklady stát se 

i dobrým učitelem. Jen některý učitel má dispozice vidět žáka jako jedinečnou 

a neopakovatelnou bytost a věnovat mu péči, která mu pomůže optimálně 

rozvinout jeho osobnostní potenciál. (Jankovský, 2003)  
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1.2 Klíčové kompetence a profesní seberealizace učitele 

Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence jsou pro učitele stěžejní. Představují komplexní soubor 

vědomostí, schopností, dovedností, hodnost a postojů, které jsou předpokladem 

pro jeho profesní a osobnostní rozvoj a přispívají ke spokojenému a úspěšnému 

životu ve společnosti. 

Kompetence oborově předmětová, díky které je učitel schopen v rámci své 

aprobace transformovat poznatky příslušných oborů do vzdělávacích obsahů 

vyučovacích hodin. Dovede integrovat mezioborové poznatky a vytvářet 

mezipředmětové vztahy. 

Kompetence didaktická a psychodidaktická pomáhá učiteli ovládat strategie 

vyučování a učení, využívat metodický repertoár, který je pak učitel schopen 

přizpůsobit individuálním potřebám žáků. 

Kompetence obecně pedagogická dovoluje učiteli využívat procesy 

a podmínky výchovy, podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků, mít znalosti o 

právech dítěte a respektovat je ve své práci.   

Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní napomáhá učiteli 

osvojit si prostředky utváření pozitivního učebního klimatu.  Kompetence 

prosociální pak prostředky socializace žáků. Kompetence 

komunikativní usnadňuje pedagogům komunikaci, zefektivňuje způsoby 

komunikace a spolupráce s rodiči a ostatními sociálními partnery. 

Kompetence diagnostická a intervenční dává učiteli intervenční prostředky 

k zajištění kázně. Díky ní je schopný rozpoznat sociálně patologické projevy 

žáků. Kompetence diagnostická učiteli pomáhá orientovat se ve speciálně - 

vzdělávacích potřebách žáka. 
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Kompetence manažerská a normativní učiteli dává znalosti o podmínkách 

a procesech fungování školy, ovládá administrativní úkony spojené s evidencí 

žáků, má organizační schopnosti pro mimovýukové aktivity žáků.  

Kompetence profesně a osobnostně kultivující zprostředkovává učiteli 

všeobecný rozhled. Díky ní umí vystupovat jako reprezentant své profese, má 

osobnostní předpoklady pro kooperaci s kolegy, je schopen reflektovat 

vzdělávací potřeby a zájmy žáků. 

Ostatní předpoklady -  Kompetence osobnostní – psychická a fyzická zdatnost 

a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav, mravní bezúhonnost. 

Profesní seberealizace 

Seberealizace, ať již profesní nebo osobní stojí na nejvyšší příčce Maslowovy 

hierarchie potřeb. Maslow vycházel z přesvědčení, že výkon zaměstnanců je 

možné zvyšovat, pokud budou uspokojovány nejen materiální, ale i sociální 

potřeby, tedy potřeby seberealizace, sebeaktualizace, sebeuskutečnění, 

sociální sounáležitosti k někomu nebo k něčemu, tvořivosti, bezpečí, jistoty, 

postavení apod. K saturaci většiny potřeb dochází právě v pracovním procesu.  

Definice seberealizované osoby dle Maslowa: 

 přijímají okolnosti života (včetně sebe sama) namísto toho, aby je 

odmítali nebo se jim vyhýbali; 

 jsou spontánní v tvorbě svých myšlenek a činů; 

 jsou tvořiví; 

 zajímají se o řešení problémů, často i o řešení problémů jiných lidí; 

řešení těchto problémů hraje v jejich životě často klíčovou roli; 

 cítí blízkost jiných lidí a všeobecně si váží života; 

 mají vnitřní etiku, která je nezávislá na vnější autoritě; 

 posuzují jiné lidi bez předsudků, způsobem, který je možné považovat za 

objektivní. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida) 

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Přesvědčení&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seberealizace
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sounáležitost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pracovní_proces&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skutek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Problém
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Předsudek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida
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Pro kvalitního a spokojeného učitele je profesní seberealizace naprosto 

stěžejní, jelikož profesní spokojenost pomáhá předcházet syndromu vyhoření. 

1.3 Učitel a etické zásady 

Povolání učitele patří mezi tzv. pomáhající profese. Jedná se o ta povolání, 

jejichž náplní a cílem je pomoc druhým lidem. Charakteristickým znakem 

pomáhajících profesí je vztah mezi pomáhajícím a klientem. Tento pracovní 

vztah bývá intenzivní a často také stresující. K tomu lze připočíst malou 

společenskou prestiž, nízké finanční ohodnocení, vysoké osobnostní nároky 

a neméně vysoké pracovní nasazení. Tyto podmínky tvoří ideální kombinaci pro 

stav totálního vyčerpání. U lidí zaměstnaných v pomáhajících profesích je 

potřeba obzvláště vysoká míra morálky a etického cítění.  

Veřejnost často zaměňuje pojmy morálka a etika. Zatímco morálku vysvětluje 

akademický slovník jako souhrn zásad a norem, kterými by se lidé měli řídit, 

etiku popisuje jako vědu o původu a podstatě morálního vědomí a jednání. 

Z toho vyplývá, že etika je pojmem nadřazeným pojmu morálka. Většina profesí 

má své etické zásady definovány v etických kodexech. Jedná se o dokument, 

který vymezuje pravidla a zásady práce jednotlivých povolání například Etický 

kodex zdravotních sester apod. Čeští pedagogové však žádný oficiálně 

formulovaný etický kodex nemají. Celkem výstižně formuluje etické zásady 

učitelů Radek Sárközi ve svém internetovém článku Pedagogická komora 

a etický kodex učitele. Zde definuje etické zásady pedagoga takto: 

1. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální 

a společenský potenciál každého studenta. 

2. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí, podporují a zachovávají vhodné prostředí k 

výuce. 

3. Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti. 

4. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v zájmu 

vzdělávání studentů. 

5. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči a místní komunitou, budují 

důvěru k nim a respektují právo na soukromí. 
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6. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální a etickou stránku studentovy 

osobnosti. 

A dále Sárközi konstatuje, že by možná ještě přidal následující body 

7. Pedagogičtí pracovníci nesmějí zneužívat svého postavení vůči studentům. 

8. Pedagogičtí pracovníci se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu 

působí na výchovu studentů. 

9. Pedagogičtí pracovníci přistupují ke svému povolání jako k poslání. 

10. Pedagogičtí pracovníci jsou morálně bezúhonní a jsou si vědomi 

skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro studenty. 

11. Pedagogičtí pracovníci neupřednostňují žádného studenta, jsou spravedliví 

a aplikují rovný přístup ke všem studentům. (http://blisty.cz/art/22108.html) 

Učitelé navíc musí tímto kapitálem nejen disponovat, ale také ho umět předat 

svým žákům. 

   

  

http://blisty.cz/art/22108.html
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2 SYNDROM VYHOŘENÍ 

 

„Bez práce celý život ztrouchniví, ale když je práce bezduchá, život se dusí 
a umírá.“ 

Albert Camus 
 

„Lidé pokládající svoje zaměstnání za posilující a povzbuzující, cítí nadšení pro 

svou práci. Jejich motivace je silná. Naopak ti, pro něž je jejich práce otročinou, 

se cítí v zaměstnání nenaplněni a vyčerpáni. Mají jen málo motivace ráno vstát 

a jít podávat výkon. Jejich schopnosti a vědomosti zůstávají nedotčeny, ale 

vnitřní náboj klesá. Vyhoření je nemocí duše, jelikož potlačuje vůli.“ (Potterová, 

1993, str. 11) 

Syndrom vyhoření je patrně starý jako lidstvo samo, ale poprvé pojmenován byl 

až v roce 1974 americkým psychoanalytikem Herbertem. J. Freudenbergerem. 

Od 70. let 20. století psychologové a lékaři zkoumají stavy celkového vyčerpání, 

především pak psychického, které se projevuje v oblastech poznávacích funkcí, 

motivace a citů, a tím ovlivňuje životní názory, výkonnost a následně 

i profesionální chování a jednání těch osob, u nichž došlo k rozvoji tohoto stavu. 

Označují se jako syndrom vyhoření, vyčerpání, vyhasnutí, vypálení. Z angličtiny 

se ujal termín „burnout syndrome“. Anglické sloveso „to burn“ znamená hořet, 

ve spojení „burn out“ pak dohořet, vyhořet, vyhasnout. (Kebsa, 2003, str. 3) 

Japonci dokonce už vytvořili termín „karoshi“, který znamená „smrt 

přepracováním“. (Potterová, 1993) 

Jaro Křivohlavý charakterizuje syndrom vyhoření citací psychologů Ayaly 

Pinese a Elliota Aronsona: „Burnout je formálně definován a subjektivně 

používán jako stav tělesného, citového a duševního vyčerpání, způsobeného 

dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně 

náročné. Tato emocionální náročnost je nejčastěji způsobena spojením velkého 

očekávání s chronickými situačními stresy.“ (Křivohlavý, 1998, str. 10-11) 

K vyhoření nedochází přes noc. Má kumulativní charakter. Začíná nepatrnými 

varovnými signály, které, pokud zůstanou nepovšimnuty, přerůstají v hluboký 

a trvající odpor k tomu, že člověk má jít do práce. Pocity marnosti, zklamání 
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a viny vyvolávají mezilidské spory a deprese. Dostaví se citová vyprahlost, 

zdravotní problémy, nevyhnutelně klesá pracovní výkonnost. Člověk nemá dost 

energie, aby plně prožíval svůj život. 

2.1 Rozdělení syndromu vyhoření 

Psychoterapeutka Angelika Kallwass rozděluje syndrom do tří základních 

skupin: 

 práce a společnost; 

 rodina a partnerství; 

 osobnostní dispozice. (Kallwass, 2007) 

Práce a společnost 

Po pracovní stránce jsou nejvíce ohrožené, jak již bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách, pomáhající profese. Tedy povolání, která pracují s lidmi. Angelika 

Kallwass uvádí také právníky, daňové poradce apod. Podle výsledků výzkumu, 

které popisuje ve své knize Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě, má 

v Německu výrazné psychické a fyzické potíže každý druhý učitel a každý třetí 

dokonce trpí syndromem vyhoření. (Kallwass, 2007) Podle jiného průzkumu až 

50% učitelů mění za život povolání. 

Z. Bártová ve své knize Jak zvládnout stres za katedrou vysvětluje, proč právě 

učitelé patří mezi nejvíce postiženou profesi. Na prvním místě je osobnost 

pedagoga, jeho osobnostní vybavení pro zvládání zátěžových situací, na 

druhém místě jsou podle Bártové institucionální a společenské příčiny. Sem 

patří zejména: 

 konfrontace s novou generací žáků, jejichž výchova a vzdělávání je stále 

obtížnější; 

 kritičtí rodiče negativně naladěni proti škole, snažící se přenést svou 

rodičovskou zodpovědnost na školu; 

 konflikty a napětí v učitelském sboru, neshody s vedením; 

 stoupající věkový průměr učitelů, což přináší nižší flexibilitu a nižší 
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odolnost proti zátěži; 

 negativní obraz učitelského povolání v očích veřejnosti; 

 škola jako instituce zatěžována nesplnitelnými požadavky společnosti; 

 úspora ve financování školství a vzdělávání s neúměrným navýšením 

počtu žáků; 

 potlačovaná potřeba komunikativních dovedností v dalším vzdělávání 

učitelů, jehož následkem je zvýšená stresová zátěž při jednání se žáky. 

(Bártová, 2014) 

Často bývá na vině také vysoká pracovní zodpovědnost a mnoho přesčasových 

hodin. Všechny tyto faktory mají vliv na učitelovu pracovní spokojenost a trvají-li 

nepřiměřeně dlouhou dobu, negativně ovlivňují i profesní seberealizaci učitele. 

Rodina a partnerství 

„V těchto případech vzniká syndrom vyhoření primárně z osobních příčin: 

z příčin ve sféře partnerského nebo rodinného života a v osobních vlastnostech 

dotyčných osob. Tyto oblasti však působí samozřejmě i na oblasti života 

pracovního a samozřejmě i společenského. Zejména ženám, které nesou 

několikanásobné břemeno (starost o domácnost, výchovu dětí a zaměstnání), 

hrozí opomíjení vlastních duchovních, duševních a tělesných potřeb ve 

prospěch celku.“ (Kallwass, 2007, str. 57) 

U žen na mateřské a rodičovské dovolené se lze často setkat s řadou příznaků, 

které bývají typické pro syndrom vyhoření. Všeobecně platí, že těmito příznaky 

bývají více ohroženy ženy tzv. 100% matky, které veškerou energii věnují rodině 

a spokojenosti svých blízkých na úkor vlastních potřeb. Faktem zůstává, že je-li 

žena čtyřiadvacet hodin denně v pohotovosti, málo spí, je izolována od 

„normálních“ lidí, není spokojena se svým vzhledem či kondicí, to vše doplněno 

o nepochopení ze strany partnera, často to psychicky neunese, a to bez ohledu 

na věk, vzdělání, sociální status či rodinné zázemí. 

Osobnostní dispozice 

Někdy i povahové rysy předurčují člověka pro vyhoření. Empatie, obětavost 

a senzitivita, které stojí vysoko na žebříčku emoční inteligence, mohou mít na 
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člověka pomáhající profese také destrukční vliv. Pomáhající citlivě vnímá 

potřeby klienta a reaguje na ně. Pokud bývá tento stav dlouhodobý a intenzivní, 

pomáhající postupně vyčerpává svou zásobu energie. Zařadit se sem mohou 

i nízké sebehodnocení a asertivita, které mohou podpořit další rizikové faktory 

způsobující syndrom vyhoření. Puntičkáři se zase soustředí na vymýcení 

nedokonalostí, ať jsou sebemenší. Trpí neustálou sebekritikou, která může být 

velmi demotivující. Christian Stock ve své knize Syndrom vyhoření a jak jej 

zvládnout uvádí: „Kardiologové již delší dobu poukazují na spojitost mezi 

cílevědomostí a různými vegetativními onemocněními. Podle výsledků výzkumu 

dvojice kardiologů Friedmanna a Rosenmana (1974) je riziko infarktu u tzv. typu 

a dvakrát vyšší, než u ostatních lidí. Jako typ a označují oba lékaři jedince 

s vysokými ambicemi a silně vyvinutým smyslem pro povinnost, kteří se 

vyznačují soutěživostí, netrpělivostí, perfekcionismem a sklony k agresivitě. 

Spěch, vznětlivost a podrážděnost jsou pro ně typické.“ (Stock, 2010, str. 42) 

2.2 Příčiny a rizikové faktory syndromu vyhoření u pedagogů 

Učitelství je determinováno vnějšími i vnitřními činiteli a rozpory mezi nimi 

přinášejí řadu obtížných situací. Jde o to, že škola i učitel jsou permanentně 

monitorováni, posuzováni a podrobováni kritice ze strany veřejnosti, rodičů 

i žáků. Bezprostřední problémy jsou hned medializovány. Jestliže nastane 

rozpor mezi vynaloženým pedagogickým úsilím a negativnímu postoji žáků ke 

vzdělávání, jsou vytvořeny podmínky pro syndrom vyhoření. (Vašutová, 2004) 

Vyhoření má jak fyzické, tak i psychické důsledky, ale není ani somatickým 

onemocněním ani neurózou. Vyhoření je ztráta vůle. Zničená motivace má za 

následek vzrůstající neschopnost zmobilizovat zájem a schopnosti. Nejhorší je 

pocit, že se věci vymykají naší kontrole. To snižuje motivaci k učení v nových 

situacích. 

Mezi nejčastější rizikové faktory syndromu vyhoření patří níže uvedené položky, 

které se u různých autorů více či méně neliší. 

Stres 

Stres je jedním z průvodních znaků učitelství a lze ho jen těžko minimalizovat 
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nebo dokonce zcela eliminovat. Dlouhodobě působící stres vyvolává stav 

vyhasínání. Lze jej rozčlenit do čtyř skupin. Kognitivní vyhasínání je 

charakterizováno ztrátou zájmu o pedagogickou práci a profesní rozvoj. Bývá 

provázeno negativismem a pesimismem vůči žákům, rodičům i kolegům. Citové 

vyhasínání se projevuje stavy úzkosti, strachu, lítostivosti, podrážděnosti až 

depresí. Podle výzkumu z 90. let byl nejvyšší stupeň vyhoření popsán v citové 

oblasti u učitelek v počínajícím středním věku. (Vašutová, 2004) Fyzické 

vyhasínání je spojeno s poruchami zdraví, nespavostí, únavou, nechutenstvím. 

Sociální vyhasínání lze pozorovat zejména v pracovních vztazích, 

v konfliktech s rodiči a žáky, v nespokojenosti s okolím. Sociálně vyhořívající 

učitel trpí zneuznáním a pocitem finančního podhodnocení. Protože je v naší 

společnosti finanční ohodnocení považováno za měřítko pracovní úspěšnosti, 

má-li učitel pocit neodpovídajícího platu, může jej pokládat za nedostatek 

uznání. Potom již nepracuje zdaleka tak pilně a kvalitně. 

Náročnost profese 

Často lze slyšet z úst veřejnosti, že: “Kdo neumí, ten učí.“ Veřejnost obvykle 

soudí, že učitelství nevyžaduje hluboké a specializované profesní znalosti, 

protože do školy přece chodil každý. Co učitelství však rozhodně nikdo neupírá, 

je zvládání kázně u žáků. Málokdo si však uvědomuje současnou situaci, kterou 

je sociální a osobnostní heterogenita a variabilita, která se prohlubuje, a s ní 

spojený narůstající počet sociálně patologických jevů v komunitě žáků. To již 

vyžaduje od učitele specifické přístupy a znalosti, čímž se náročnost učitelské 

profese značně zvyšuje. (Vašutová, 2004) 

Také interakce mezi učitelem a rodiči patří mezi významné, často negativní, 

faktory učitelské profese a ukazuje se být velmi složitou. “Lze konstatovat, že 

příliš velká váha se dnes přikládá názorům a kritikám rodičů směřujícím ke 

škole a učitelům, které mohou být v některých případech oprávněné. 

Neopodstatněná a permanentní kritika však může porušovat most konvenčních 

vazeb mezi učiteli – žáka – rodiči v tom smyslu, že učitelé ztrácejí dominantní 

pozici svého vlivu na výchovu a vzdělávání žáků ve škole.“ (Vašutová, 2004, str. 

52) 
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Feminizace školství a stárnutí učitelstva 

Snad každá malá dívka se někdy toužila stát paní učitelkou. Zastoupení žen 

v učitelské profesi je významným socioprofesním ukazatelem charakteru 

povolání a určuje místo na žebříčku prestiže profesí a zaměstnání. V České 

republice připadá na základní školy až 80% žen učitelek. Švecová uvádí vliv 

patriarchálních postojů ve společnosti na sociální status prací, jež by měli 

vykonávat především ženy. Ženám vyhovuje zaměstnání se stálým příjmem 

a statusem státního zaměstnance. Učitelkám – matkám vyhovuje období 

prázdnin pro zajištění péče o vlastní děti. Lásku k dětem pak projektují do role 

učitelky. Zde může často nastat stav, který se nazývá „konflikt rolí“. Toto 

dilema vzniká, má-li člověk několik rozporuplných rolí, ve kterých funguje. Musí 

být skvělý rodič i kvalitní pracovník. Očekává se od něj plná zodpovědnost za 

rodinu, ale současně musí podávat v práci stoprocentní výkon, nestonat, stíhat 

termíny, dělat osobní ústupky. (Potterová, 1993)     

Proč je tedy učitelská profese pro muže málo atraktivní? Příčiny mohou 

spočívat v nižším společenském statusu učitelského povolání. Učitelský plat 

není dostačující pro obživu a zajištění rodiny. Muži často nemají osobnostní 

předpoklady pro práci s mladšími věkovými skupinami žáků. Feminizace 

školství dává učitelské profesi typický ženský ráz. U mladších žáků se tento ráz 

setkává většinou s pozitivním ohlasem, u starších žáků pak s derespektem až 

hrubostí k učitelce. Taktéž často i ze strany rodičů. 

Vše výše uvedené působí nepříznivě na absolventy pedagogických fakult, 

zvláště pak na absolventy některých žádaných aprobací. Vedení školy musí na 

neobsazená místa přijmout důchodce a tím se zvyšuje věkový průměr. 

Stoupající věkový průměr učitelů přináší zase nižší flexibilitu a nižší odolnost 

proti zátěži. 

Vztahové problémy 

Většina vztahových problémů vyplývá z feminizace školství. Jedná se o vztahy 

v pedagogickém sboru, vztahy se žáky a rodiči, s vedením školy a mezilidské 

vztahy všeobecně. K tomu, aby se učitelé cítili ve škole dobře, přispívá pozitivní 

klima školy. Má dávat učitelům pocit zázemí, relativního klidu, důvěry 
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a sebedůvěry, prostor pro iniciativu a kreativitu a možnost spolurozhodování 

týkající se chodu školy a vzdělávací koncepce. Příznivé klima je založeno na 

interpersonálních vztazích. Zde hraje důležitou roli soudržnost, solidarita 

a součinnost uvnitř pedagogického sboru a vně s vedením školy.(Vašutová, 

2004) Ostatní úrovně vztahů jsou odvozené a záleží na kvalitě řízení. 

V interpersonálních vztazích se lze někdy setkat s termínem bossing či 

mobbing, kdy nadřízený nebo kolega trvale hledá a kritizuje učitelovy chyby 

a opakovaně na něj psychicky útočí. Přiměřená kritika je užitečná, protože 

ukazuje, co je potřeba zlepšit. Občasná konfrontace s negativními následky je 

nevyhnutelná. Trvá-li ale takováto stresující situace dlouho, cítí se člověk po 

čase bezmocný, zranitelný a frustrovaný. (Potterová, 1993) Ve výzkumu, který 

proběhl v letech 1999 – 2003 v rámci Rozvoje národní vzdělanosti a vzdělávání 

učitelů v evropském kontextu,  hodnotili učitelé základních škol 10 náročných 

profesních situací. Na 1. místě žebříčku bylo neúspěšné jednání s rodiči, 

stížnosti rodičů, konflikt s rodiči. Na 2. místě konflikt s vedením školy. Na místě 

5. stížnosti žáků, konflikty se žáky a na místě 6. Konflikty s kolegy ve sboru. 

Z výzkumu také vyplývá, že 40% náročných životních situací v profesi 

pedagoga je přičítáno vztahovým problémům. 

Profesní sebevědomí a profesní deformace 

Učitelství je společností stále spíše považováno za poslání, než za odbornou 

činnost v oblasti výchovy a vzdělávání. Vašutová uvádí, že učitelé nepovažují 

za důležité prosazovat se jako reprezentanti své profese, kteří dokáží 

prosazovat svá rozhodnutí. Z toho lze usuzovat na nízké sebehodnocení učitelů 

a tím i na nízké profesní sebevědomí. „Odbornost učitelů však spočívá ve 

strategiích zprostředkování vědního poznání a oborů lidské činnosti, ve 

sdělování poznatků a jejich sdílení se žáky.“ (Vašutová, 2004, str. 47) S tím lze 

spojit nezájem žáků o předmět, o učení a o školu, který byl učiteli ve výše 

uvedeném výzkumu vyhodnocen jako 4. nejnáročnější profesní situace. 

Nedostatek úspěchů a uznání také narušuje pracovní motivaci. 

Vykonává-li člověk svou profesi desítky let, většinou se s ní identifikuje. Pokud 

je profesní identifikace silná, projevuje se typickými profesními příznaky 
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používanými i v běžném životě. U učitele se projevuje toto chování, které se 

nazývá „profesní deformace“ sklonem k napomínání, poučování, trestání 

a kontrolování. A to i ve vlastní rodině a dalších společenských institucích. 

Neschopnost relaxace a odpočinku 

V neposlední řadě je rizikovým faktorem syndromu vyhoření u učitelů 

i nedostatek odpočinku, jelikož se od učitelů očekává pečlivá domácí příprava 

na hodiny, opravování písemných prací apod.  Odpočinek je nesmírně důležitý 

protiklad kvalitně odvedené práce. Je přirozeným jevem i pro živočichy na 

nižších vývojových úrovních. Jde tedy o snahu vydávat co nejméně energie 

v období, kdy aktivita nepřináší užitek. 

Odpočinek pomáhá obnovit fyzické i psychické síly, podporuje lepší 

soustředěnost a zlepšuje výsledky lidské činnosti. (Cungi, Limousin, 2005) 

Někdy si lidé bojí odpočinout z obavy, aby si o nich druzí nemysleli, že jsou líní. 

Není-li však člověk relaxace schopen, zdravotní problémy na sebe nenechají 

dlouho čekat – podrážděnost, únava, zažívací a kardiovaskulární obtíže 

a mnohé další. 

2.3 Fáze syndromu vyhoření 

Syndrom vyhoření se dělí na stádia, kterými postižená osobnost prochází. Fáze 

syndromu vyhoření se liší u více autorů. Kebsa rozlišuje tyto 3 fáze: 

1 )nerovnováha mezi požadavky zaměstnání (práce) a schopnostmi jedince 

těmto nárokům dostát 

 2) bezprostřední krátkodobá emocionální odpověď na tuto nerovnováhu – 

pocity úzkosti, tenze, únavy a vyčerpání 

 3) změny v postojích a chování – tendence jednat s klienty neosobně 

a mechanicky (jedná se o defenzivní chování, psychologický únik ze situace, 

která se nedá zvládnout aktivním řešením problémů).  (Kebsa, 2003) 

Angelika Kallwass popisuje tyto 3 fáze: 

 vyčerpanost; 

 zlhostejnění; 
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 stažení do ústraní až izolace. 

Dvojice autorů Edelwich a Brodský zase uvádějí stádia syndromu vyhoření jako: 

 idealistické nadšení; 

 stagnace; 

 frustrace; 

 izolace. 

Asi nejznámější je rozdělení podle psychologa M. D. Rushe: 

 nadšení – člověk je plný ideálů, motivován, vidí smysl práce); 

 stagnace – počáteční nadšení ochabuje;  

 frustrace – člověk pochybuje o smyslu své práce); 

 apatie – povolání vykonává pouze z nutnosti; 

 vyhoření – organismus je vyčerpán, člověk vnímá práci negativně, snaží 

se vyhnout pracovním požadavkům. 

2.4 Příznaky syndromu vyhoření 

Syndrom vyhoření se prolíná všemi sférami života člověka. Ovlivňuje jak složku 

psychickou, tak i fyzickou a sociální. Při komplexním pohledu na syndrom 

vyhoření lze vysledovat přibližně 130 nejrůznějších, mnohotvárných tělesných 

i duševních symptomů. 

Psychické projevy 

Nejvýraznějším pocitem je neadekvátní poměr mezi dlouhodobě vynaloženým 

úsilím a jeho konečnou efektivitou. Je prožívána marnost vynaloženého úsilí 

a jeho malá smysluplnost. Duševní vyčerpání je nejintenzivněji prožíváno v 

oblasti emocionální a kognitivní spolu s výraznou ztrátou motivace. Člověk 

postižený syndromem vyhoření se cítí „k smrti unaven“, naprosto bezcenný 

a postradatelný. Lituje se. Převažují u něj pocity deprese, smutku, frustrace, 

bezvýchodnosti a beznaděje. Dochází k utlumení celkové aktivity, kreativity, 

iniciativy a spontánnosti, ztrátě zájmu o profesní tématiku apod. 



28 
 

Fyzické projevy 

Vyčerpání se projevuje zejména vegetativními obtížemi, jako jsou zažívací 

a dýchací obtíže ve smyslu nemožnosti dostatečně se nadechnout. Bolesti u 

srdce, změny srdeční frekvence a případně i rytmu simulující infarkt myokardu 

většinou postiženého vyděsí. Připojuje se celková únava organismu, snadná 

unavitelnost. Často jsou přítomny také bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy 

krevního tlaku, svalové bolesti apod. Může dojít k výkyvu hmotnosti. Vlivem 

apatie a ochablosti dochází i ke změnám v  intenzitě tělesné aktivity. Tento stav 

pak může vyvolat snadnější náchylnost ke vzniku závislostí všeho druhu. 

Sociální souvislosti 

V sociální sféře se projevuje syndrom vyhoření rostoucí nechutí k vykonávané 

práci a všemu, co se jí týká. Narůstají i konflikty nejen s kolegy, ale často 

i s rodinnými příslušníky, a to zejména vlivem sociální apatie a nezájmu. 

Výrazná je i tendence redukovat kontakty s osobami majícími vztah k profesi, 

s celkovým útlumem sociability. 

2.5 Metody zkoumání syndromu vyhoření 

Jelikož je syndrom vyhoření soubor příznaků, dá se také diagnostikovat.  Jaro 

Křivohlavý ve své knize Jak neztratit nadšení uvádí zejména tyto 3 diagnostické 

metody: 

Orientační dotazník 

Orientační dotazník je jakousi samovyšetřovací metodou pro každého, kdo chce 

vědět, jak to s ním vypadá. Respektuje syndrom vyhoření jako proces, ne jako 

momentální stav. Jedná se o soubor otázek a tvrzení s dichotomickou možností 

odpovědi ANO- NE. 

Příklady otázek: 

 Čím víc poznávám, že se nemohu dočkat konce pracovní doby. 

 Moc dobře nespím. 

 Častěji se nyní napiju alkoholu apod. 
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Hodnocení Orientačního dotazníku – pokud převládají odpovědi ANO, test 

naznačuje možnost zrodu syndromu vyhoření. 

Dotazník BM – Psychického vyhoření 

Dotazník BM (Barnout measure) měří míru psychického vyhoření podle 

jediného psychického jevu, kterým je celkové vyčerpání z hlediska 3 aspektů: 

pocit fyzického vyčerpání, pocit emocionálního vyčerpání a pocit duševního 

vyčerpání. 

Je chráněn copyrightem: Copyright©1980Ayala Pines, PhD, and ElliotAronson, 

PhD. 

Dotazovaný vyplní a vyhodnotí dotazník s možností odpovědi podle škály 1bod 

– nikdy, 2 body jednou za čas, 3 body zřídka kdy, 4 body někdy, 5 bodů často, 6 

bodů obvykle, 7 bodů vždy. 

Příkladové věty: 

 Byl jsem unaven. 

 Cítil jsem se utrápen. 

 Byl jsem pln obav a úzkostí apod. 

Vyhodnocení dotazníku je podle součtu bodové hodnoty u daných typů otázek, 

to vše děleno 21 (počet otázek). Výsledná hodnota udává skóre vyhoření. 

MBI – metoda Maslach Burnout Inventory 

MBI metoda patří mezi nejčastěji používané diagnostické metody. Zjišťují se jí 

tři činitele: 

 emocionální vyčerpání (EE);  

 depersonalizace (DP);  

 snížení pracovní výkonnosti (PA). 

V dotazníku MBI je 9 otázek zaměřených na EE, 5 otázek zaměřených na DP 

a 8 otázek zaměřených na PA. U každé otázka je možnost odpovědi subjektivní 

hodnota na stupnici od 1 do 7. 
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3 Formy překonávání syndromu vyhoření 

„Lidé,“ řekl Malý princ, „se vydávají na cestu v rychlících, ale nevědí, co hledají. 

Spěchají, rozčilují se a jezdí tam a zpátky…A,” dodal, „přesto by mohli najít, co 

hledají v jediné růži…”    

Antoine De Saint – Exupéry 

Vyhoření je plíživý proces táhnoucí se několik let, přiživovaný zodpovědnou 

osobností, vztahovou strukturou k lidem, kteří někoho potřebují a organizační 

strukturou, která nedokáže nabídnout skoro žádné možnosti psychické 

regenerace. 

Metody slibující okamžitý úspěch při řešení problémů spojených s vyhořením 

jsou neseriózní, protože lidské vzorce chování se utvářejí desítky let. Zbavit se 

jich potřebuje čas a vytrvalý trénink. (Poschkamp, 2013, str. 82) 

Prevence a zotavení jsou dlouhodobé procesy vyžadující pravidelnou kontrolu 

a směrování terapie podle individuálních potřeb člověka, a protože vyhoření je 

procesem zasahujícím různé sféry lidského života, trvalá prevence by měla 

působit na všech těchto úrovních. 

 „Aby se vyhoření účinně a trvale předešlo nebo aby byl tento stav překonán, 

není až tak důležité, co člověk dělá špatně; důležitější je vědět, jak se chránit, 

dostat se do lidu a posílit se.“ (Poschkamp, 2013, str. 76) 

Poschkamp též uvádí, že osoby ohrožené syndromem vyhoření dobře vědí, že 

svým chováním a myšlením mohou onemocnět. To ale často nestačí k tomu, 

aby neonemocněli. Největší nebezpečí spočívá v plíživém průběhu procesu 

vyhoření a stádiích vyčerpání, které se střídají s krátkými fázemi klidu. 

Schopnosti jedince udržovat si dobré fyzické a psychické zdraví se nazývá 

salutogeneze. Pochází z latinského slova salus – zdraví, blaho a genesis – 

vznik. 

Salutogenetický přístup popisuje schopnost aktivace z vlastních zdrojů pro 

zvládání překážek tzv. koherenci. Smysl pro koherenci se opírá o přesvědčení, 

že události v životě mají příčinu a následek a že se vyplatí postavit se životním 

výzvám a překonat je. 
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Karel Nešpor ve své knize Závislost na práci uvádí, že syndrom vyhoření se dá 

léčit, ale co je důležitější, dá se mu předcházet. (Nešpor, 1999) 

Všeobecně je známo, že předcházet syndromu vyhoření se dá upravením 

životosprávy ve smyslu ujasnění si osobních priorit, dostatku aktivního 

i pasivního odpočinku, vyvážení stravy apod. Autor se v této práci zaměřuje na 

možnosti preventivních opatření více do hloubky. 

3.1 Pozitivní mezilidské vztahy 

Pohodové rodinné zázemí pomáhá člověku lépe zvládat pracovní vytížení. Na 

rodinné pohodě by se měli podílet všichni členové rodiny a podle svých 

možností a schopností se zapojit do chodu domácnosti. V těchto chvílích občas 

nezbývá, než uplatnit kompromis a asertivní komunikaci. Rodinní příslušníci 

zpravidla mívají vypěstované podobné návyky, baví je podobné aktivity a rádi 

tráví svůj volný čas pospolu a ve vzájemné duševní a emocionální souhře. Lidé 

prožívající plnohodnotný život mají tu výhodu, že dovedou zůstat v únosných 

mezích své přizpůsobivosti a dokáží si rozdělit čas tak, aby byli jeho pány a ne 

otroky. Práci chápou jako zajímavou životní situaci a snaží se v ní najít spíše to 

pozitivní. Nepotřebují obvykle nic dokazovat sobě ani druhým lidem a nabírají si 

jen tolik pracovních úkolů, kolik jsou schopni splnit. (Bártová, 2011) Také častý 

kontakt s dobrými přáteli může velmi často pomoci předejít syndromu vyhoření. 

Zajít si společně do divadla, na koncert či si jen tak popovídat, oprostit se od 

pracovních povinností, odreagovat se, na chvíli „vypnout“, má na psychiku 

člověka blahodárný účinek. 

Výhodou každého zaměstnance je také dobré pracovní klima a pozitivní 

interpersonální vztahy. Má-li dotyčný uvědomělého a uznalého zaměstnavatele, 

který pro své podřízené pořádá nejrůznější semináře a workshopy zaměřené na 

téma Jak se bránit syndromu vyhoření, je na nejlepší cestě syndromu vyhoření 

předejít. 
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3.2 Duševní hygiena  

Lidé často od života očekávají nejrůznější romantické prožitky – lásku, 

přátelství, realizaci svých snů, které často po naplnění zevšední a stávají se 

zdrojem negativních emocí. Důvodem může být i to, že očekávají více od 

druhých než od sebe samých. Aktivita člověka by se měla projevit činorodou 

prací pro druhé. Takto uvažující člověk mívá obvykle hodnotné osobnostní 

charakteristiky, nepodléhá výkyvům nálad a není závislý na mínění druhých. 

Bývá sám sebou. 

Z hlediska duševní hygieny je důležité, aby si člověk dokázal vybrat z 

každodenních prožitků ty, které ho nějakým způsobem obohacují a pozitivně 

nalaďují. Jedná se o prožívání kladných psychických stavů. Např. učitel si po 

vyučovací hodině může uvědomit, že chování daného žáka nemusí být nutně 

provokace, ale neumělý pokus o diskusi. Zvládne-li učitel zákonitosti 

komunikace, zapůsobí i na žáky. Po vydařené výuce se učitel cítí sebevědoměji 

s příjemným pocitem, že situaci zvládl. 

„Dostává-li se člověk do organizačního chaosu, často pomůže, dokáže-li si 

rozvrhnout denní harmonogram, seřadit věci podle naléhavosti a důležitosti, 

které je potřeba udělat. Při plánování je potřeba, aby v zastoupení byly nejen 

rutinní činnosti, ale i věci, které člověka těší.“ (Wildwoodová, 1998, str. 174) 

Samozřejmostí je tedy i plánování volného času. 

Volný čas by se dal definovat jako jeden rozměr z mnoharozměrné dimenze 

lidské skutečnosti. E. Bakalář ve své knize Umění odpočívat říká o volném čase 

toto: „Volný čas je rozsáhlým komplexem lidských a společenských jevů, 

procesů, vztahů a funkcí, týkajících se odpočívání, zábavy a rozvoje osobnosti 

a lidských skupin.“ (Bakalář, 1978, str. 66) 

 Podle E. Bakláře vznikl volný čas jako masový jev v rámci prudkého vývoje 

kapitalistických společností k protikladu práce -  práce vykořisťované, vysávající 

nejbytostnější síly pracujících lidí, práce odcizené, dohnané ad absurdum 

v zájmu nenasytného molocha zisku, bohatství, zahálky, ne-práce. (Bakalář, 

1978) 
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Existence volného času je tedy znakem socioekonomicky a sociokulturně 

vyzrálé společnosti. 

Sociologové rozdělují volný čas na nižší a vyšší, pasivní a aktivní formy. Nižší, 

pasivní formou odpočinku je prosté přerušení činnosti. Tedy nečinnost, relaxace 

nebo spánek. Vyšší forma odpočinku je aktivní. Tak člověk kompenzuje únavu 

odlišnou činností a zatížením jiných částí těla. Toto vyvážené střídání různých 

aktivit často bývá dokonalejší formou odpočinku. (Bakalář, 1978) 

3.3  Pohyb 

Každá aktivita se pojí s napětím. Aby bylo lidské tělo schopno opakovaně 

mobilizovat sílu, potřebuje vyvážit výkon s relaxací. Oba mechanismy je potřeba 

udržovat v rovnováze. Pokud tomu tak není, dochází u mnoha lidí ke 

zdravotním a psychickým problémům. 

Procházka nebo aktivní sportování po zaměstnání snižuje následky stresu a má 

kladný vliv na zdraví. 

Relaxační cvičení 

To, že nadměrná práce a s ní spojený pracovní stres vede k zdravotním rizikům, 

věděli už staří Číňané. Tradiční čínská medicína rozlišuje nadměrnou tělesnou 

a duševní přepracovanost. Pro začátek je potřeba si uvědomit, že stres není 

v tom, co se nám stalo, ale jak se na situaci díváme a jaký postoj k ní 

zaujmeme. Pouze my sami vnímáme podněty kolem sebe a přiřazujeme jim 

význam. Podle toho pak jednáme, naprosto individuálně. (Bártová, 2011) 

Relaxační cvičení je možné provádět v průběhu pracovního procesu zcela 

nenápadně. Také během cesty do práce nebo z práce. Takovýmto cvičením 

může být břišní dýchání. 

Vleže na zádech s pokrčenými koleny a chodidly opřenými o zem. Jedna ruka 

se volně dotýká horná části těla. Je třeba vnímat, jak se horní část břicha 

s nádechem nadzdvihuje a s výdechem klesá. Počítat do 10. Postupně si 

osvojit břišní dýchání bez ruky a vsedě. Dá se aplikovat v průběhu denních 

aktivit. 

Většina lidí ve stresu břicho napíná, jako jakousi pomyslnou ochranu před 
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nepřátelským útokem. Tím se dýchání ztěžuje. V břiše je zastoupen 

parasympatický nervový systém, který se břišním dýcháním aktivuje a zklidňuje 

organismus. 

Jóga 

Jóga je prastará indická soustava duševních a tělesných cvičení, jejímž cílem 

a smyslem je formovat osobnost člověka v jeden harmonický celek. Nabízí 

staletími prověřené léčebné a preventivní praktiky. Jóga tvoří kulturní celek, ale 

současně se člení na jednotlivé, přesně vymezené disciplíny. 

Bhaktijóga směřuje k ovládání emocí, rádžajóga představuje cvičení 

a pěstování mysli (koncentrace, meditace…), džňanajóga se zabývá 

rozumovou stránkou člověka, o poznávání sebe sama, karmajóga se snaží 

ovládnout lidské jednání, aby bylo dosaženo osvobození, hathajóga pak 

směřuje k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů. 

Do širšího pojetí hathajógy patří ásany, což jsou různé pozice těla, znehybnění 

uprostřed pohybu, odtažení mysli od běžného koloběhu. Specifikem ásan jsou 

plynulé a pomalé pohyby a dlouhé výdrže v zaujatých pozicích. Každodenní 

aplikování jógy udržuje pružné tělo, upravuje látkovou výměnu, povzbuzuje 

nervovou a oběhovou soustavu apod. (Bakalář, 1978). 

Součástí jógy je i umění nechat být. Jóga nazývá toto cvičení „antar mauna“. 

Principem je udržovat k zevním i vnitřním podnětům klidný, uvolněný postoj 

nestranného pozorovatele. Cvičení se provádí v sedě, se vzpřímenými zády. 

Nejlépe brzy ráno tímto způsobem: 

 zavřít oči, zpevnit tělo a postupně shora uvolňovat svaly, které nejsou 

potřebné ke vzpřímenému sedu; 

 s postojem klidného pozorovatele naslouchejte vnějším zvukům; 

 přenést pozornost k tělesným pocitům opět s postojem klidného 

pozorovatele; 

 přenést pozornost k duševním pocitům a myšlenkám;  

s nadhledem, klidem a uvolněností jimi procházet; pokud myšlenky 
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a pocity nepřichází, snažit se vnímat prázdno; při tomto cvičení se jen 

neosobně pozorujeme; 

 nedaří-li se nám to, nezlobit se na sebe a pokusit se vrátit do pozice 

nestranného pozorovatele; 

 na závěr cvičení se pořádně nadechnout, protáhnout a otevřít oči. 

3.4 Autoregulační metody - autogenní trénink 

Celistvost člověka je vnímána jako jednota těla, duše a mysli, které jsou 

součástí sociálního prostředí. Autogenním tréninkem (dale jen AT) se tedy 

rozumí snaha o znovuobnovení této základní jednoty, pokud byla z jakéhokoliv 

důvodu porušena. Patří mezi relaxační metody, jako je hypnóza nebo jóga – 

s širším významem než relaxačním. (Vojáček, 1988) 

„Slovo autogenní má původ v řečtině. Autos znamená sám, samostatný, genos 

pak vznik, tedy trénink vycházející od sebe sama. Trénují se reflexy existující 

v organismu bez cizího vlivu, tedy na základě vlastní motivace a vlastního 

řízení.“ (Babor, 2008, str. 7) 

Pokud je autogenní trénink prováděn správně, dokáže lidské tělo díky nervovým 

vzruchům, probíhajícími tělem rychlostí i přes 100 m/s, během několika 

okamžiků dosáhnout hlubokého uvolnění. Člověk je pohroužen do hlubokého 

vnitřního klidu a tělesné i duševní pohody. Z tohoto stavu získává pozitivní 

naladění, které je důležitým předpokladem pro jednání s ostatními lidmi. 

Autorem teorie autogenního tréninku je berlínský neurolog a psychiatr profesor 

doktor Johannes Heinrich Schultz. Ten prováděl řadu výzkumů v oblasti 

mechanizmů hypnózy. Jeho pacienti často vypovídali o pocitech tíhy, 

následovaných teplem v končetinách a spojenými s příjemnými pocity. Po 

prodělané hypnóze se cítili příjemně osvěženi. Dalším krokem ve výzkumu 

nalézt odpověď, zda by bylo možné dosáhnout těchto stavů i prostřednictvím 

autosugesce. Odsud už byl jen krůček k technice autogenního tréninku. Od 

roku 1926 vyšlo přes 8000 vědeckých prací, které prokázaly příznivý vliv AT na 

astma, hypertenzi, kožní choroby, poruchy trávení a mnoho dalších zdravotních 

problémů.  (Babor, 2008) 
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„V roce 1923 doporučovat Schultz autogenní trénink jako metodu působící proti 

vysokému krevnímu tlaku.“ (Pohler, 1995, str. 20) 

Základní pravidla autogenního tréninku 

Každodenní cvičení pomáhá upevňovat základní principy AT. Mělo by probíhat 

alespoň 3x denně několik minut. Nejlépe v klidném prostředí. S AT začít ještě 

v době relativního zdraví. Formule se nepředříkávají nahlas, pouze probíhají 

myslí člověka. Cvičení se skládá ze tří částí: 

 poloha do uvolněné cvičební pozice; 

 myšlení na formule – každou si několikrát zopakovat (3x); 

 ukončovací cvik. 

Během cvičení je dobré mít zavřené oči, aby se mohl člověk lépe soustředit na 

vlastní nitro. Základními fázemi AT jsou nácvik zklidnění, tíhy, tepla 

a soustředěný dech. 

Prvním krokem je nácvik zklidnění – Jsem zcela klidný/á. Myšlenky přicházejí 

a odcházejí. Cílem této fáze je zklidnit nervovou soustavu, uvolnit svalový 

aparát, v centru myšlenek je vlastní tělo a zúžené vědomí. 

Druhým krokem je nácvik tíhy – Moje levá/pravá ruka je těžká. Vnímat ji od 

konečků prstů až po rameno. Obě ruce jsou těžké. Moje levá/pravá strana je 

těžká. Ruce a nohy jsou těžké. 

Třetím krokem je nácvik tepla – Moje levá/pravá ruka je teplá. Obě ruce jsou 

teplé. Moje levá/pravá strana je teplá. Ruce a nohy jsou teplé. 

Čtvrtým krokem je soustředěný dech – Můj dech je zcela klidný.  S klidným 

dechem odchází z těla i napětí. 

Pátým krokem je ukončovací cvik – zatnout pěsti - hluboký nádech – otevřít oči. 

(Babor, 2008) 

Možnosti autogenního tréninku 

Autogenní trénink podporuje schopnost dosáhnout tělesné, duševní 

a emocionální autoregulace za plného vědomí. Lidé, na které jsou kladeny 
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vysoké nároky, potřebují průběžně několik minut denně, aby úplně vypli 

a odreagovali se. Možnosti AT: 

 rezonanční tlumení afektů; 

 ovlivňování bezděčných tělesných funkcí; 

 zvyšování tělesné výkonnosti; 

 zvyšování duševní výkonnosti; 

 snižování vnímání bolesti; 

 zlepšování kvality spánku. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ UČITELOVU PROFESNÍ 
SEBEREALIZACI 

„Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace.“ 

Carl Fridrich von Weizsäcker 

4.1 Vymezení zkoumané problematiky vybraného vzorku 

 

Syndrom vyhoření je dlouho diskutovaným tématem. Dotýká se každého 

pracujícího v některé z pomáhajících profesí. Tedy i pedagogů. V dnešní době, 

kdy výchovně vzdělávací proces ovlivňuje inkluze, je na žáky pohlíženo spíše 

jako na klienty. Každý jednotlivec má právo na individuální přístup, který má 

učitel zohlednit a naplnit. To však při stejném počtu žáků a stejných technických 

a materiálních podmínkách. Jelikož je inkluze i výrazně medializovaná, svých 

práv se domáhají i rodiče. Neumí-li jejich potomek vyjmenovaná slova, vinen je 

učitel. Rodiče přece nemají čas, aby se svým dítětem doma procvičili obtížnou 

látku. Na pedagogy jsou kladeny stále vyšší nároky. Musejí se celoživotně 

vzdělávat, ovládat nejmodernější metody a technologie jak lépe a efektivněji 

pracovat. Za stejný časový úsek a přibližně stejný plat. Tím roste tlak na 

duševní pohodu učitelů. Cítí se dlouhodobě stresováni, vyčerpáni, nedoceněni. 

Odsud už je jen krůček k syndromu vyhoření. 

Jedním z preventivních opatření syndromu vyhoření je kromě duševní hygieny 

i vstřícné a klidné pracovní prostředí, které podporuje učitele v profesní 

seberealizaci. Jak již bylo zmíněno výše, seberealizace, ať již profesní nebo 

osobní stojí na nejvyšší příčce Maslowovy hierarchie potřeb a spokojený, 

seberealizovaný pedagog se necítí se vyčerpán, frustrován a nedoceněn, 

pracuje usilovněji, efektivněji, svědomitěji a ochotněji zvyšuje renomé své 

kmenové školy. Proto se autor této bakalářské práce rozhodl zmapovat, které 

faktory vnímají učitelé jako stěžejní pro svou profesní seberealizaci a které z 

nich pozitivně či negativně ovlivňují jejich profesní spokojenost. 
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4.2 Cíl průzkumu a výzkumná otázka 

Cílem praktické části bakalářské práce je jednak zmapovat, které faktory 

vnímají učitelé vybraného vzorku jako stěžejní pro svou profesní seberealizaci, 

které z nich vnímají pozitivně či negativně, a jednak zjistit, zda existuje 

souvislost mezi prevencí syndromu vyhoření a profesní a osobní spokojeností 

učitele. Výchozím předpokladem byla téze, že pokud jí učitel dosáhne, pomáhá 

mu překonávat dlouhodobý stres a tím zároveň předcházet syndromu vyhoření. 

Na základě výše stanoveného cíle stanovil autor tyto výzkumné otázky: 

V1: Které tři faktory vnímají učitelé jako stěžejní pro svou profesní 

seberealizaci? 

V2: Existuje souvislost mezi profesní a osobnostní spokojeností učitele?  

V3: Pokládají učitelé pro profesní seberealizaci větší důraz na dobré vedení 

školy nebo dobré vztahy mezi kolegy? 

4.3 Charakteristika vzorku 

K získání potřebných dat se autor bakalářské práce rozhodl využít kolegy své 

kmenové školy. Protože působí již téměř 20 let ve školství, a jeho práce se týká 

syndromu vyhoření u pedagogů, sledovaný vzorek tvoří 35 učitelů jeho 

kmenové základní školy. Mezi dotazovanými jsou 3 muži a 32 žen. Tedy ženy - 

učitelky ve více, jak desetinásobné převaze. Jedná o učitele z obou stupňů 

základního školství. Nejvýraznější skupinu představují učitelé s dvacetiletou 

praxí a delší. 4 učitelé mají jiné, než pedagogické vzdělání kombinované s 

doplňujícím pedagogickým studiem. 

4.4 Použité metody 

Pro empirický výzkum si autor bakalářské práce zvolil jako vhodnou výzkumnou 

metodu řízený, polostrukturovaný rozhovor. Tato kvalitativní metoda podává 

subjektivní údaje o pohledu učitelů na důležité faktory ovlivňující jejich profesní 

seberealizaci. Interview obsahuje 24 otázek s otevřenými odpověďmi. U otázek 

č. 4 -18 zvolil autor pro snazší hodnocení odpovědí škálu známek od 1 do 5, 

kdy 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší hodnocení. Otázka č. 21, která obsahuje 
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jednotlivé faktory ovlivňující profesní seberealizaci učitele a tím ověřuje 

předchozí výpovědi. Pro zpracování výsledků byla použita datová analýza 

a syntéza. 

4.5 Předvýzkum 

V rámci předvýzkumu byl proveden zkušební rozhovor se čtyřmi pedagogy na 

téma: „Využití volného času pedagogů jako možná prevence syndromu 

vyhoření.“. (viz. příloha A) Učitelé zodpověděli 19 otázek bez obtíží, ale po 

snaze o zhodnocení získaných dat, autor zjistil, že otázky postrádají 

relevantních výpovědní hodnotu. Byl tedy nucen otázky k rozhovoru 

přepracovat. Část otázek byla zachována a část změněna. Nový seznam 24 

otázek reflektoval téma pracovní seberealizace pedagogů pod názvem:  „Které 

faktory vnímají učitelé jako stěžejní pro svou profesní seberealizaci a do jaké 

míry ovlivňují jejich profesní spokojenost?“ Jak již zmínil autor výše, u otázek č. 

4 -18 byla použita hodnotící škála. Otázka č. 21 shrnuje jednotlivé faktory 

ovlivňující profesní seberealizaci učitele a tím ověřuje předchozí výpovědi. 

Většina učitelů zodpověděla otázky bez větších obtíží, ale příště by raději 

preferovali více anonymní formu výzkumu. U otázky č. 24, která se týkala 

spokojenosti kantorů v osobním životě, 5 učitelů uvedlo, že je otázka příliš 

osobní na to, aby ji zodpověděli.  

4.6 Datová analýza  

Jednotlivé rozhovory všech 35 pedagogů kmenové školy byly zaznamenávány 

na diktafon. Celková délka rozhovorů byla 6 hodin 27 minut. Nejdelší rozhovor 

trval 12 minut a 7 sekund, nejkratší rozhovor 9 minut 27 sekund. Průměrná 

délka jednoho rozhovoru byla 10 minut a 53 sekund. Osazenstvo 

pedagogického sboru čítá 3 muže a 32 žen. 3 učitelé mají status studenta, 4 

učitelé jsou původně jiné profese: lesnické, vojenské, důlní a speciálně 

pedagogické oborové. 28 učitelů vystudovalo původně pedagogickou 

fakultu.  Kompletní seznam otázek a odpovědí lze dohledat v příloze C. 
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Tabulka 1: Odpověď na otázku č. 4 - Uspokojuje Vás vaše profese?  

 

26 pedagogů (74%) z vybraného vzorku uspokojuje jejich profese. Jako důvod 

uvedli její rozmanitost, variabilitu, pocit z dobře vykonané práce a předávání 

vědomostí, možnosti působit na jedince a pracovat s lidmi.  

 

Tabulka 2: Odpověď na otázku č. 5 - Seberealizujete se po pracovní stránce? 
Čím nejvíc? 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení  Důvod 

5 1 ano, realizuji se  pocit z dobře vykonané práce; 
kladná podpora vedení; zpětná 
vazba žáků;  

17 2 většinou se 
seberealizuji 

práce s dětmi; kreativita; rozmanitost 
profese 

10 3 seberealizuji se 
jak kdy 

vedením kroužku; nevím 

3 4 spíše se 
neseberealizuji 

nevyhovující podmínky; malý zájem 
ze strany žáků 

0 5 ne - 

 

22 učitelů (62%) se profesně seberealizuje vždy nebo alespoň většinou. Jako 

nejčastěji důvod uvádějí pocit z dobře vykonané práce, kladnou podporu vedení 

a zpětnou vazbu žáků. 

 

 

 

 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení  Důvod 

26 1, 2 uspokojuje rozmanitosti; variability; pocitu z 
dobře vykonané práce a předávání 
vědomostí; možnosti působit na 
jedince a pracovat s lidmi 

9 3 neuspokojuje vyčerpanosti; nadměrné 
administrativy a problémového 
chování žáků 

0 4, 5 - - 
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Tabulka 3: Odpověď na otázku č. 6- Baví  Vás práce s dětmi? 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení  Důvod 

31 1, 2 ano, baví mě 
práce s dětmi 

propojování teorie s prax;, pocit 
naplnění; každodenní rozmanitost 

3 3 práce mě baví 
jak kdy 

jak s kterými dětmi 

1 4 práce s dětmi 
mě už moc 
nebaví 

žáci jsou čím dál horší 

 

Z rozhovorů vyplynula pozitivní věc, 31 učitelů (88%) kmenové školy stále baví 

práce s dětmi. Což je pro práci pedagoga stěžejní. 

 

Tabulka 4: Odpověď na otázku č. 7- Jak vnímáte současné žáky? 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení 

13 1, 2 současní žáci jsou stále stejní; snaživí; 
zvídaví 

22 3, 4 malý zájem o vše; vyšší počet žáků 
s poruchami; bez sociálních návyků; 
nevhodná volba trávení volného času; bez 
morálních hodno;, konzumní; 
neohromitelní; bez nadšení; liberální 
výchova rodičů; nedostatek pravomocí 
učitele 

0 5 - 

 

22 učitelů (62%) vidí současné žáky více či méně negativně. Důvodem je malý 

zájem o vše, vyšší počet žáků s poruchami, bez sociálních návyků, nevhodná 

volba trávení volného času, bez morálních hodnot, konzumní, neohromitelní, 

bez nadšení, liberální výchova rodičů, nedostatek pravomocí učitele 
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Tabulka 5: Odpověď na otázku č. 8 - Jak vnímáte spolupráci s rodiči? 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení 

16 1, 2 spolupracují celkem ochotně 

19 3, 4 rodiče umetají dětem cestičku; zbavují je 
odpovědnosti za své chování a jednání; 
kritizují učitele za přílišné nároky; chtějí mít 
klid 

0 5 - 

 

Zde byl poměr hodnocení velmi vyrovnaný. 16 učitelů (45%) považuje 

spolupráci s rodiči žáků za vstřícnou a 19 učitelů (54%) za komplikovanou. 

 

Tabulka 6: Odpověď na otázku č. 9 - Jak si myslíte, že veřejnost nahlíží na 
učitelské povolání? 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení 

0 1 - 

0 2 - 

24 3 každý umí učit; závist benefitů jako prázdniny; 
vyšší plat 

7 4 veřejnost vnímá profesi učitele jako službu; jako 
samozřejmost; nepříliš náročnou činnost 

3 5 negativní mediální obraz učitele; tuto práci by 
nikdo dělat nechtěl.  
 

 

V podstatě se 100% učitelů vybraného vzorku domnívá, že veřejnost nahlíží na 

učitele veskrze negativně. Jedinou pozitivní odpovědí bylo, že starší generace 

pohlíží na učitele ještě s úctou. Tím byli myšleni prarodiče současných žáků. 

Tento obraz není zrovna pozitivní motivace pro současné a budoucí studenty 

pedagogiky. 

 

  



44 
 

Tabulka 7: Odpověď na otázku č. 10 - Jak vnímáte interpersonální vztahy? 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení 

29 1, 2 ochota podat pomocnou ruku; vstřícnost, dobré vztahy 

6 3 neumí být jeden druhému oporou; pomlouvají se; 
drobné neshody vyplývající ze ženského kolektivu. 

0 4 - 

0 5 - 

 

 Z rozhovorů vyplynulo, že 29 učitelů (82%) kmenové školy hodnotí 

interpersonální vztahy kladně a zaujímají třetí místo na žebříčku osobní 

preference faktorů nutných k profesní seberealizaci. Intrapersonální vztahy pro 

ně nejsou nijak významné. 

 

Tabulka 8: Odpověď na otázku č. 12 - Jak vnímáte současnou situaci ve 
školství? 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení 

0 1 - 

2 2 velká nabídka možností celoživotního vzdělávání 
a pozorované změny k lepšímu. 

14 3 Ne       velké požadavky na učitele; finanční 
nedoceněnost.  

16 4 inkluze na úkor intaktních žáků 

3 5 nechuť sociálně znevýhodněných dětí k doučování  
 

 

Tuto otázku učitelé zobecnili zejména na otázku inkluze a celoživotního 

vzdělávání. 30 učitelů (85%) kmenové školy vnímá současnou situaci ve 

školství jako neuspokojivou. 
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Tabulka 9: Odpověď na otázku č. 18 - Jak se díváte na feminizaci školství? 

Počet 
pedagogů 

Známka Hodnocení 

5 1 nijak mi feminizace školství nevadí 

16 2 feminizace byla, je a bude; v podstatě mi nevadí 

14 3 Ne       bylo by potřeby více mužů 

0 4 - 

0 5 - 

 

21 učitelům feminizace v zásadě nevadí a to bez ohledu, zda se jedná o 

mužskou nebo ženskou část pedagogického sboru.  

 

Tabulka 10: Odpověď na otázku č. 19 - Jak často jste si nucen/a vzít 
nedodělanou práci domů? 

Počet 
pedagogů 

Hodnocení 

14 každý den si beru práci domu 

11 často radši zůstanu v práci déle a dodělám potřebnou 
administrativu 

7 občas si beru nedodělanou práci domů 

3 nikdy si neberu práci domů 

 

25 učitelů (71%) si bere nedokončenou práci domů nebo raději zůstane déle ve 

škole a nedodělanou administrativu dokončí. Zde se nabízí otázka, zda 

pedagogové zůstávají v práci přesčas, nebo si vezmou nedodělanou 

administrativu domů na úkor přípravných hodin. 

 

 Otázka č. 21 Seřaďte uvedené faktory podle důležitosti k Vaší profesní 

seberealizaci od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. U této otázky seřadili 

učitelé faktory podle osobní preference k profesní seberealizaci od 

nejdůležitějšího po nejméně důležitý. Jednalo se o těchto 9 faktorů: 

 spolupráce se žáky; 

 spolupráce s rodiči; 
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 vydařená hodina; 

 dobré vedení školy; 

 vzájemné vztahy; 

 současná situace ve školství; 

 ne/dostatek volného času; 

 pracovní angažovanost; 

 obraz učitele v očích veřejnosti; 

 

Pro relevantní výpovědní hodnotu použil autor bakalářské práce statistickou 

veličinu Modus znaku Mod(x), tedy hodnotu s nejvyšší četností. Aritmetický 

průměr upřesňoval více faktorů na stejné pozici. 

Tabulka 11: Odpověď na otázku č. 21 - Seřaďte uvedené faktory podle 
důležitosti k Vaší profesní seberealizaci od nejdůležitějšího po nejméně důležitý 

Číslo 
osobní 
preference 

Faktor pro profesní 
seberealizaci 

Modus 
s absolutní 
četností 

Aritmetický 
průměr 

1. vydařená hodina 1(19) pa = 1,91 

2. spolupráce se žáky 2(21) pa = 2,14 

3. vzájemné vztahy 3(17) pa = 3,22 

4. dobré vedení školy 4(15)      pa = 4,6 

5. spolupráce s rodiči 4(7) pa = 5,34 

6. ne/dostatek volného času 4, 5(7) pa = 6,37 

7. pracovní angažovanost 7(13) pa = 7,25 

8. současná situace ve 
školství 

8(8) pa = 6,65 

9. obraz učitele v očích 
veřejnosti 

9(15) pa = 7,74 

 

 

Nejvýše hodnotili pedagogové vydařenou hodinu, nejméně důležitý se 

pedagogům jeví obraz učitele v očích veřejnosti. Na žebříčku osobní preference 

pro profesní seberealizaci převládají u vybraného vzorku vnitřní faktory nad 

vnějšími. 
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Tabulka 12: Odpověď na otázku č. 24 -  Řekl/a byste, že se cítíte spokojený/á 
ve svém životě?  

Počet 
pedagogů 

Hodnocení 

28 je spokojeno se svým životem 

2 není spokojeno se svým životem 

5 je to příliš osobní otázka 
 

28 pedagogů (80%) je spokojeno se svým životem, což by mohlo být spojeno 

s dosažitelnou profesní seberealizací a také základním předpokladem prevence 

proti syndromu vyhoření. 

4.7 Výsledky výzkumu  

Faktory ovlivňující učitelovu profesní seberealizaci 

Profesní seberealizaci ovlivňuje řada vnitřních a vnějších faktorů, které se u 

každé profese liší. Učitelé by měli v ideálním případě dosáhnout nejen své 

vlastní seberealizace, ale měli by docílit i žákovy seberealizace ve výchovně 

vzdělávacím procesu.  

Výzkumná otázka V1:  Které tři faktory vnímají učitelé jako nejvýznamnější pro 

jejich profesní seberealizaci? 

Rozhovory ukázaly, že třemi nejdůležitějšími faktory pro profesní seberealizaci 

učitelů na kmenové škole autora této bakalářské práce jsou: vydařená hodina, 

fungující spolupráce se žáky a pohodové vzájemné vztahy mezi kolegy. 

Vydařenou hodinu jakožto svou prioritu pro profesní seberealizaci udalo 19 

učitelů na prvním místě, což činí 54% z celého učitelského sboru a 7 učitelů 

(20%) na místě druhém.  

Fungující spolupráci se žáky označilo jako nejpreferovanější faktor 8 učitelů 

(22%) a 21 pedagogů (60%) ji popsalo jako druhou nejdůležitější. Dá se 

předpokládat, že mezi vydařenou hodinou a fungující spoluprací se žáky 

existuje úzká souvislost, přesto více jak 62% učitelů vidí současné žáky 

v horším světle, než žáky let minulých. Dnešní žáci podle učitelů projevují malý 

zájem o vše, zdají se neohromitelní, konzumní, bez nadšení, bez morálních 

hodnot, bez sociálních návyků. Jejich chování zhoršuje i nevhodná volba 
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trávení volného času, liberální výchova rodičů a nedostatek pravomocí učitele. 

Na vině je také vyšší počet žáků s poruchami v jedné třídě.  

Třetí příčku obsadily pohodové vzájemné vztahy mezi kolegy, které znamenají 

pro 4 kantory (11%) nejvýznamnější faktor profesní seberealizace, pro 4 kantory 

druhý nejvýznamnější faktor a pro 17 učitelů (48%) jsou třetím 

nejvýznamnějším faktorem profesní seberealizace. Z rozhovorů vyplynulo, že 

více než 82% pedagogů kmenové školy vnímá vzájemné vztahy jako pozitivní 

a vstřícné. Jen 17% učitelů popisuje interpersonální vztahy takto: kolegové si 

neumějí být vzájemnou oporou, pomlouvají se a často mívají mezi sebou 

drobné neshody, které vyplývají z převahy ženského osazenstva 

pedagogického sboru. i přestože většina učitelů hodnotí vnější faktory jako je 

obraz učitele v očích veřejnosti nebo současná situace ve školství negativně, na 

žebříčku osobní preference pro profesní seberealizaci převládají u vybraného 

vzorku vnitřní faktory nad vnějšími.  

 

Graf 1: Faktory ovlivňující učitelovu profesní seberealizaci 

 

 

 

V2: Existuje souvislost mezi profesní a osobní spokojeností učitele?  

26 učitelů (74%) uspokojuje jejich zaměstnání pro svoji rozmanitost, variabilitu, 
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81%

5% 14%

Osobní 
spokojenost 

učitelů

Osobní spokojenost

Osobní nespokojenost

Nezodpovězeno

možnost pracovat  s lidmi, pro pocit z  dobře vykonané práce, z předávání 

vědomostí, a možnosti působit na jedince. Jen u 9 učitelů (25%) začíná 

převládat nad pracovním uspokojením vyčerpanost, většinou z důvodů 

nadměrné administrativy, problémového chování žáků. 28 kantorů (80%) se cítí 

v osobním životě spokojených, 2 učitelé (5%) jsou nespokojeni se svým životem 

a pro 5 učitelů (14%) je otázka příliš osobní, než aby ji zodpověděli. Pokud se 

porovná procentuální zastoupení profesní a osobní spokojenosti učitelů, které 

činí 74% : 80%, dá se usuzovat, že člověk, který je spokojený ve svém 

profesním životě, se cítí spokojen i po osobní stránce a naopak. Odpověď na 

výzkumnou otázku V2 zní: „Ano, mezi profesní a osobní spokojeností učitele 

existuje souvislost. Průzkum ukázal, že obě složky jsou úzce spjaty a vzájemně 

se ovlivňují.“ 

 

Graf 2:  Souvislost mezi profesní a osobní spokojeností učitelů 
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V3: Pokládají učitelé pro profesní seberealizaci větší důraz na dobré 

vedení školy nebo dobré vztahy mezi kolegy? 

Jak již bylo zmíněno ve výzkumné otázce V1, pohodové vztahy mezi kolegy 

patří mezi tři nejpreferovanější faktory úspěšné profesní seberealizace, a jak 

bylo hodnoceno dobré vedení školy? Dobré vedení školy umístili kantoři na 

čtvrtou pozici následující hned po pohodových vztazích mezi kolegy. 3 učitelé 

(8%) jej posadili na první preferenční místo, 3 učitelé (8%) na třetí pozici, 15 

učitelů (42%) na čtvrtou pozici, 5 učitelů (14%) dosadilo dobré vedení školy na 

pátou příčku osobní preference, 4 učitelé (11%) na pozici šestou, 2 učitelé (5%) 

dobrému vedení školy přiřkli sedmou pozici, 1 učitel (2%) pozici osmou a 2 

učitelé (5%) deváté, nejméně významné místo v žebříčku osobní preference.  

Odpověď na otázku V3 zní: „ Pro profesní seberealizaci přikládají učitelé 

kmenové školy větší význam pohodovým vztahům na pracovišti než dobrému 

vedení školy. Z rozhovorů však vyplynulo, že 30 učitelů (85%) z 35 členného 

pedagogického sboru považuje vedení školy za podporující a motivující. Dalo 

by se však spekulovat o tom, zda by žebříček osobní preference sestavili 

obdobně i kantoři z jiných škol a zda by se dal výsledek průzkumu aplikovat 

plošně. Proto autor bakalářské práce na závěr ještě porovnal výsledky 

rozhovorů (dále jen VÝZKUM) s výsledky výzkumu, který proběhl v letech 1999 

– 2003 v rámci Rozvoje národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů 

v evropském kontextu (dále jen RNV) a je uveden v teoretické části 

práce kapitole 2.2 Příčiny a rizikové faktory syndromu vyhoření u pedagogů. V 

něm hodnotili učitelé základních škol 10 náročných profesních situací.  

RNV: Většina vztahových problémů vyplývá z feminizace školství. Jedná se o 

vztahy v pedagogickém sboru, vztahy se žáky a rodiči, s vedením školy 

a mezilidské vztahy všeobecně.  

VÝZKUM: Všech 35 členů pedagogického sboru konstatuje, že feminizace jim 

nijak zvlášť nevadí, protože byla, je a bude. Vzájemné vztahy zaujímají 3 pozici 

v žebříčku osobní preference faktorů, které ovlivňují učitelovu seberealizaci 

a 29 učitelů je na své kmenové škole hodnotí jako vstřícné. 

RNV: Náročné profesní situace učitelů 
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1. neúspěšné jednání s rodiči, stížnosti rodičů, konflikt s rodiči; 

2. konflikt s vedením školy; 

5. stížnosti žáků, konflikty se žáky;   

6. konflikty s kolegy ve sboru.  

VÝZKUM: Stěžejní faktory pro učitelovu profesní seberealizaci 

1. vydařená hodina;    

2. spolupráce se žáky;     

3. vzájemné vztahy; 

4. dobré vedení školy;    

5. spolupráce s rodiči. 

Pro pedagogy kmenové školy je spolupráce a vztahy se žáky důležitější než 

spolupráce a vztahy s rodiči. Lze předpokládat, že konflikty se žáky ponesou 

učitelé výrazně hůř, než konflikty s rodiči. Vztahy mezi kolegy ve sboru 

a vedením jsou v preferenčním žebříčku v těsném závěsu, lze předpokládat, že 

učitelé kmenové školy ponesou vzájemné konflikty a konflikty s vedením školy 

obdobně těžce. Kdežto dle RNV jsou konflikty s vedením výrazně náročnější. 

Rozhovory však ukázaly, že 30 učitelů (85%) pedagogického sboru považuje 

vedení školy za podporující a motivující.   

A v čem se naprosto shodl Výzkum rozvoje národní vzdělanosti i výzkum autora 

bakalářské práce? Pozitivní klima školy přispívá k tomu, aby se učitelé cítili ve 

škole dobře, dodává jim pocit zázemí, relativního klidu, důvěry a sebedůvěry, 

prostor pro iniciativu a kreativitu a možnost spolurozhodování. Příznivé klima 

ovlivňují především interpersonální vztahy, v nichž hraje důležitou roli 

soudržnost, solidarita a součinnost uvnitř pedagogického sboru. Ostatní 

interpersonální vztahy záleží především na kvalitě řízení. 
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ZÁVĚR 

Jak již bylo řečeno v teoretické části bakalářské práce, na učitele jsou kladeny 

čím dál vyšší požadavky. Stoupl počet administrativní činnosti, zvýšila se 

i potřeba ovládat rozmanité technologické pomůcky jako jsou počítače, 

interaktivní tabule, čtečky textů, dataprojektory apod.  Neustále se inovují 

metody, jak lépe a kvalitněji vést žáky k získávání vědomostí. Narostla potřeba 

řešit častěji kázeňské přestupky a konflikty v interpersonálních vztazích, 

spolupracovat s rodiči, zvyšovat renomé kmenové školy a obraz učitele v očích 

veřejnosti a v neposlední řadě se celoživotně vzdělávat. 

Tyto nedílné součásti pracovní profese spolu s dlouhodobým stresem snižují 

míru odolnosti učitele vůči stresu a zátěži. Připojí-li se náročné pracovní 

povinnosti s neuspokojivým osobním životem, začne být člověk vyčerpán, 

frustrován, ztrácí pracovní nadšení, a to často bývá jen krok od totálního 

vyhasnutí. 

V této bakalářské práci popsal autor syndrom vyhoření v učitelské profesi. 

Rozebral příčiny syndromu vyhoření, jeho projevy a fáze a zaměřil se na 

možnosti prevence. V první kapitole teoretické části autor vyzdvihl náročnost 

pedagogické profese, popsal její specifika, osobnost učitele, potřebné 

kompetence a význam profesní seberealizace, vysvětlil pojem pomáhající 

profese a vyjmenoval jednotlivá zaměstnání, která se zabývají pomocí druhým. 

Druhá kapitola byla zaměřena na pojem “Syndrom vyhoření”, objasnila jeho 

jednotlivé fáze, příznaky a rizikové faktory. Příznaky syndromu vyhoření rozdělil 

autor bakalářské práce podle vlivu na sféru osobnosti člověka, a to na fyzické, 

psychické a sociální. Doložil i diagnostické metody syndromu vyhoření. Třetí 

kapitola nastínila možná preventivní opatření, jako jsou pozitivní mezilidské 

vztahy, duševní hygiena, pohyb a autoregulační metody.  

V praktické části bakalářské práci autor zmapoval, které faktory vnímají učitelé 

vybraného vzorku jako stěžejní pro svou profesní seberealizaci, a které z nich 

vnímají pozitivně či negativně pro svou profesní spokojenost. Také se snažil 

zjistit, zda existuje souvislost mezi prevencí syndromu vyhoření a profesní 

a osobní spokojeností učitele. Výchozím předpokladem byla téze, že pokud jí 
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učitel dosáhne, pomáhá mu překonávat dlouhodobý stress, a tím zároveň 

předcházet syndromu vyhoření.  Na základě výše stanoveného cíle autor 

zformuloval tři výzkumné otázky. K tomu, aby získal odpovědi, zvolil jako 

základní výzkumnou metodu řízený rozhovor. Výsledky autor zpracoval 

a vyhodnotil. Na jejich základě pak učinil odpovědi na otázky. 

Z výzkumu vyplynulo, že nejdůležitějším faktorem pro profesní seberealizaci 

učitele je vydařená hodina, a po ní následují spolupráce se žáky, vzájemné 

vztahy, dobré vedení školy a spolupráce s rodiči. Na žebříčku osobní 

preference pro profesní seberealizaci převládají u vybraného vzorku vnitřní 

faktory nad vnějšími, a to i přesto že většina učitelů hodnotí vnější faktory jako 

je obraz učitele v očích veřejnosti nebo současná situace ve školství negativně. 

Výzkum také odhalil, že pozitivní klima školy přispívá k tomu, aby se učitelé cítili 

v zaměstnání dobře, dodává jim pocit zázemí, relativního klidu, sebedůvěry, 

prostor pro kreativitu a seberealizaci, přestože 33 učitelů (94%) vnímá 

současnou situaci ve školství jako velmi nepříznivou. Pozitivní klima školy 

ovlivňují především interpersonální vztahy, v nichž hrají důležitou roli 

soudržnost, solidarita, součinnost uvnitř pedagogického sboru, ale také kvalita 

řízení školy. Intrapersonální vztahy hodnotilo 29 učitelů (82%) jako velmi 

vstřícné. 

V otázce profesní versus osobní spokojenost učitelů činilo procentuální 

zastoupení 74% profesně spokojených učitelů oproti 80% učitelů spokojených 

ve svém osobním životě. Při porovnání výsledků lze předpokládat, že učitel 

spokojený ve svém profesním životě, se cítí spokojený i po osobní stránce, 

tudíž aktivně předchází syndromu vyhoření.  
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PŘÍLOHA A - Otázky pro původní řízený rozhovor na téma: „Využití 

volného času pedagogů jako možné prevence syndromu vyhoření.“ 

1. Jste muž nebo žena? 

2. Jak dlouho pracujete jako pedagog? 

3. Uspokojuje Vás vaše profese? 

4. Seberealizujete se po pracovní stránce? 

5. Baví Vás práce s dětmi? 

6. Máte dostatek volného času? 

7. Pokud ne, tak uveďte důvod. 

8. Kolik volného času trávíte s rodinou? 

9. Kolik volného času trávíte s přáteli v týdnu a kolik o víkendu? 

10. Jak trávíte volný čas? 

11. Jaké volnočasové aktivity Vás baví? 

12. Kolik času jim v týdnu věnujete? 

13. Kolik času jim věnujete o víkendu? 

14. Dokážete prolenošit celý den? 

15. Rád/a cestujete? 

16. Pokud ano, jak často a na jak dlouho? 

17. Zajímáte se o alternativní medicínu, jógu, arteterapii, muzikoterapii a jiné? 

18. Preferujete aktivní nebo pasivní odpočinek? 

19. Řekl/a byste, že se cítíte spokojený/á ve svém životě? 
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PŘÍLOHA B - Které faktory vnímají učitelé jako stěžejní pro svou profesní 

seberealizaci a do jaké míry ovlivňují jejich profesní spokojenost? 

Otázky č. 4 – 18 ohodnoťte na škále 1 -5, kdy 1 znamená nejlépe a 5 nejhůře. 

1. Jste muž nebo žena? 

2. Jak dlouho pracujete jako pedagog? 

3. Máte vysokoškolské vzdělání? Pokud ne, jaká je Vaše původní odbornost. 

4. Uspokojuje Vás vaše profese a proč? 

5. Seberealizujete se po pracovní stránce? Čím nejvíc? 

6. Baví Vás práce s dětmi? 

7. Jak vnímáte současné žáky? 

8. Jak vnímáte spolupráci s rodiči? 

9. Jak si myslíte, že veřejnost nahlíží na učitelské povolání? 

10. Jak vnímáte interpersonální (mezi kolegy, mezi vedením a zaměstnanci) 

vztahy? 

11. Jak vnímáte intrapersonální (mezi školou a poskytovatelem) vztahy? 

12. Jak vnímáte současnou situaci ve školství (vzdělávání učitelů, inkluze..)? 

13. Vyhovuje Vám technické a materiální zázemí školy? 

14. Jak cítíte motivaci vedení školy? 

15. Vyhovuje Vám současný rozvrh Vašich vyučovacích hodin? 

16. Jak byste popsal/a požadavky vedení školy na Vaši práci? 

17. Jak byste popsal/a pracovní podmínky? 

18. Jak se díváte na feminizaci školství? 

19. Jak často jste si nucen/a vzít nedodělanou práci domů? 

20. Máte dostatek volného času? Pokud ne, tak uveďte důvod. 

21. Seřaďte uvedené faktory podle důležitosti k Vaší profesní seberealizaci od 

nejdůležitějšího po nejméně důležitý: 
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 spolupráce se žáky; 

 spolupráce s rodiči; 

 vydařená hodina; 

 dobré vedení školy; 

 vzájemné vztahy; 

 situace ve školství; 

 ne/dostatek volného času; 

 pracovní angažovanost; 

 obraz učitele v očích veřejnosti. 

22. Jak trávíte volný čas a které volnočasové aktivity Vás baví? 

23. Dokážete prolenošit celý den? 

24. Řekl/a byste, že se cítíte spokojený/á ve svém životě? 
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PŘÍLOHA C – Vyhodnocené otázky k rozhovorům na téma: Které faktory 
vnímají učitelé jako stěžejní pro svou profesní seberealizaci a do jaké míry 
ovlivňují jejich profesní spokojenost? 

1. Jste muž nebo žena? 

3x Muž 
32x Žena 
 

2. Jak dlouho pracujete jako pedagog? 

nejméně 1 rok 
nejvíce 40 let 
průměrný věk: 21,8 let 
modus: 40 let - absolutní četnost 3 
1,3,5,5,7,7,8,8,10,13,15,17,18,18,19,20,20,22,22,25,25,29,29,30,30,32,32,34,3
4,35,35,36,40,40,40 
medián: 22 let 
 
3. Máte původně pedagogické vysokoškolské vzdělání? Pokud ne, jaká je 

Vaše původní profese? 

28x ano 
3x studující 
4x jiná profese - vojenská, lesnická, důlní, speciální pedagogika oborová 
 
4. Uspokojuje Vás vaše profese? 

1 - 5x  
2 - 21x  
3 - 9x  
4  
5 
pro: rozmanitost, variabilita, práce s lidmi, pocit z dobře vykonané práce, 
předávání vědomostí, možnost působit na jedince 
proti: vyčerpanost, nadměrná administrativa, problémové chování žáků 
 
5. Seberealizujete se po pracovní stránce? Čím nejvíc? 

1 - 5x 
2 - 17x 
3 - 10x 
4 - 3x 
5 
vedením sportovního kroužku, pocit z dobře vykonané práce, podpora vedení, 
zpětná vazba, práce s dětmi, kreativitou, nevyhovující podmínky, nevím malý 
zájem ze strany žáků, rozmanitost profese 
 
6. Baví Vás práce s dětmi? 

1- 14x 
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2 - 17x 
3 - 3x 
4 - 1x 
5  
ano:propojování teorie s praxí, pocit naplnění  
ne:jak s kterými dětmi, žáci jsou čím dál horší 
 
7. Jak vnímáte současné žáky? 

1 - 3x  2 - 10x 3 - 16x 4 - 6x 5  
posit: jsou stále stejní, snaživí, zvídaví 
neg: malý zájem o vše, vyšší počet žáků s poruchami, bez sociálních návyků, 
nevhodná volba trávení volného času, bez morálních hodnot, konzumní, 
neohromitelní, bez nadšení, liberální výchova rodičů, nedostatek pravomocí 
učitele 
 
8. Jak vnímáte spolupráci s rodiči?   

1 - 3x 
2 - 13x 
3 - 8x 
4 - 11x 
5 
pro: spolupracují celkem ochotně 
proti: komplikované, náročné, umetají dětem cestičku, zbavují je odpovědnosti 
za své chování a jednání, kritizují učitele za přílišné nároky, chtějí mít klid 
 
9. Jak si myslíte, že veřejnost nahlíží na učitelské povolání? 

1 
2 
3 - 24x 
4 - 7x 
5 -4x 
pro: náročné, nikdo by ho nechtěl dělat, s úctou - zejména starší generace 
proti: každý umí učit, závist benefitů jako prázdniny, vyšší plat, veřejnost vnímá 
profesi učitele jako službu, jako samozřejmost, nepříliš náročnou činnost, 
negativní mediální obraz učitele 
 
10. Jak vnímáte interpersonální vztahy? (mezi kolegy, mezi vedením a 

zaměstnanci ...) 

1 - 8x 
2 - 21x 
3 - 6x 
4 - 
5 - 
pozitivně: ochota podat pomocnou ruku, vstřícnost, dobré vztahy 
negativně: neumí být jeden druhému oporou, pomlouvají se, drobné neshody 
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vyplývající ze ženského kolektivu 
 
11. Jak vnímáte intrapersonální vztahy? (mezi školou a jejím zřizovatelem) 

1 - 2x 
2 - 14x 
3 -13x 
4 -5x 
5 -1x 
pozitivní: fungující,    
negativní: špatné platové podmínky, nezajímají mě, nevím 
 
12. Jak vnímáte současnou situaci ve školství?(vzdělávání učitelů, 

inkluzi…) 

1 - 
2 - 1x 
3 - 4x 
4 - 6x 
5 - 1x 
pro: velká nabídka možností celoživotního vzdělávání, změny k lepšímu 
proti: inkluze na úkor intaktních žáků, nechuť sociálně znevýhodněných dětí k 
doučování, velké požadavky na učitele, finančně nedoceněné 
 
13. Vyhovuje Vám technické a materiální zázemí školy? 

1 - 28x 
2 - 6x 
3 - 1x 
4 
5 
pro: dobře vybavené učebny, čisté prostředí, dostupné pomůcky  
proti: často nefungující technika 
 
14. Jak cítíte motivaci vedení školy? 

1 - 16x 
2 - 14x 
3 - 5x 
4 
5 
pro: vedení podporuje a motivuje učitele, podpora učitelů  
proti: často demotivující postoje 
 
15. Vyhovuje Vám současný rozvrh? 

1 - 17x 
2 - 11x 
3 - 6x 
4 
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5 - 1x  
pro: v podstatě vyhovuje 
proti: odpolední vyučovací hodiny - žáci jsou unaveni, nesoustředěni, mohlo by 
být více vyučovacích hodin v týdnu a jeden den volný 
 
16. Jak byste popsal/a požadavky vedení školy na Vaši práci? 

1 - 7x 
2 - 16x 
3 - 9x 
4 - 3x 
5 
pro: přiměřené, oceňující aktivitu a iniciativu, komunikativnost  
proti: nepřiměřené, vysoké, cítím se nedoceněný/á 
 
17. Jak byste popsal/a pracovní podmínky? 

1 - 6x 
2 - 26x 
3 - 3x 
4 
5 
vyhovující, výborné, hlučné prostředí 
 
18. Jak se díváte na feminizaci školství? 

1 - 5x 
2 - 16x 
3 - 14x 
4 
5 
feminizace byla, je a bude, nijak mi nevadí, bylo by potřeba více mužů 
 
19. Jak často jste si nucen/a vzít nedodělanou práci domů denně 14x 

nikdy 3x 
občas 7x 
zůstávám déle ve škole 11x 
 
20. Máte dostatek volného času? 

ano 23x  
jak kdy 8x 
ne 4x  
začínající učitel, příprava materiálů a projektů, péče o domácnost a rodinu 
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21. Seřaďte uvedené faktory podle důležitosti k Vaší profesní seberealizaci 
od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. 

 

spolupráce se žáky: 
1,2,2,2,
2 

4,1,2,2,
6 

1,2,2,2,
2 

3,2,1,1,
2 

2,2,4,1,
5 

2,2,2,3,
2 1,2,2,1,2 

spolupráce s rodiči: 
8,9,5,3,
3 

5,2,6,3,
9 

2,8,5,4,
5 

5,4,6,4,
4 

4,6,8,7,
4 

7,5,9,6,
3 3,5,9,4,7 

vydařená hodina: 
2,1,1,8,
1 

1,3,1,1,
5 

3,3,1,1,
1 

2,1,2,2,
1 

1,3,3,2,
1 

1,1,3,2,
1 2,1,1,3,1 

dobré vedení školy: 
5,4,4,1,
4 

6,7,4,4,
3 

4,9,4,5,
4 

4,5,4,6,
7 

8,5,1,4,
3 

5,4,4,1,
6 9,4,4,6,3 

vzájemné vztahy: 
3,3,3,6,
5 

2,6,3,5,
4 

5,1,3,3,
3 

1,3,3,3,
3 

3,1,2,3,
2 

3,3,1,4,
5 6,3,3,2,4 

současná situace ve 
školství: 

4,6,8,5,
6 

9,4,8,8,
2 

6,6,8,7,
8 

9,7,9,5,
8 

8,9,6,6,
7 

9,6,9,5,
4 4,7,5,8,7 

ne/dostatek volného času: 
7,5,9,4,
9 

3,8,5,6,
7 

7,4,6,8,
9 

6,8,5,7,
5 

6,4,5,9,
8 

4,7,6,9,
8 5,6,7,5,6 

pracovní angažovanost: 
6,7,6,7,
8 

7,5,7,9,
8 

8,7,7,9,
6 

8,6,7,8,
6 

7,8,7,8,
9 

6,8,7,7,
7 7,8,6,9,8 

obraz učitele v očích 
veřejnosti: 

9,8,7,9,
7 

8,9,9,7,
1 

9,5,9,6,
7 

7,9,8,9,
9 

9,7,9,5,
6 

8,9,8,8,
9 8,9,8,7,9 

spolupráce se žáky: součet: 75 
arit. průměr 
2,14 modus: 2 - 21x 

medián: 
2 

spolupráce s rodiči: součet: 187 
ar. průměr: 
5,34 modus: 4 - 7x 

medián: 
5 

vydařená hodina: součet: 67 ar.průměr: 1,91 modus: 1 - 19x 
medián: 
1 

dobré vedení školy: součet: 161 ar.průměr: 4,6 modus: 4 - 15x 
medián: 
4 

vzájemné vztahy: součet: 113 ar.průměr: 3,22 modus: 3 - 17x 
medián: 
3 

současná situace ve 
školství: součet: 233 ar.průměr: 6,65 modus: 8 - 8x 

medián: 
7 

ne/dostatek volného času: součet: 223 ar.průměr: 6,37 modus: 4,5 - 7x 
medián: 
6 

pracovní angažovanost: součet: 254 ar.průměr: 7,25 modus: 7 - 13x 
medián: 
7 

obraz učitele v očích 
veřejnosti: součet: 271 ar.průměr. 7,74 modus: 9 - 15x 

medián: 
8 

 
 
22. Jak trávíte volný čas, a které volnočasové aktivity Vás baví?  

sport     11x 
s rodinou    9x 
zahrada    3x 
domácí mazlíček   1x 
to je příliš osobní otázka  2x 
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pasivní aktivity   2x 
příroda    4x 
cestování    3x 
 
23. Dokážete prolenošit celý den? 

ne 14x 
ano 21x  
 
24. Řekl/a byste, že se cítítě spokojen/á ve svém životě? 

ano 28x 
ne 2x 
to je příliš osobní otázka 5x 


