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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zacílená na další vzdělávání jako jeden z možných prostředků boje 

proti syndromu vyhoření u pedagogů. Je členěná do dvou hlavních částí, na teoretickou a 

praktickou. Tyto části se následně dále dělí do kapitol a podkapitol.  

V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na učitele jako celkový pojem, konkrétněji 

na osobnostní rysy učitelů, jejich klíčové kompetence, také na postavení učitelů v České 

republice, vývoj jejich profesní dráhy, také jejich vzdělávání a možnosti dalšího 

vzdělávání. Rovněž si vydefinujeme, co jsou to supervize, jaké druhy a formy známe, 

pozastavíme se také u průběhu supervizí a kompetencí supervizora. Nastíníme si také, co je 

to sociální prostředí ve škole. V druhé části teoretického dílu se také podíváme na syndrom 

vyhoření, jeho teoretické vymezení, příznaky, které se k němu pojí, jeho projevy a 

důsledky, zmíníme také rizikové faktory pro jeho vznik a uvedeme si některé možnosti, jak 

syndromu vyhoření předcházet. 

Praktická část obsahuje výzkum, který jsem prováděla na vybraných školách v Chrudimi. 

Hlavním cílem diplomové práce je porovnání počtu výskytů předpokladů syndromu 

vyhoření na školách s různými přístupy ke vzdělávání.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Syndrom vyhoření, pedagogové, další vzdělávání, učební styly, psychické naladění 
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ABSTRACT 

The diploma thesis is aimed at further education as one of the possible means of combating 

the burnout syndrome of pedagogues. It is divided into two main parts, theoretical and 

practical. These sections are then subdivided into chapters and subchapters. 

In the theoretical part of the thesis I focus on teachers as an overall concept, more 

specifically on the personality traits of teachers, their key competences, the position of 

teachers in the Czech Republic, the development of their professional career, their 

education and the possibilities for further education. We also define what supervisors are, 

what types and forms we know, we will also look at supervision processes and their 

competencies. We will also discuss what the social environment is in school. In the second 

part of the theoretical part, we also look at the burnout syndrome, its theoretical definition, 

the symptoms associated with it, its manifestations and its consequences, we will also 

mention the risk factors for its formation and give us some possibilities of preventing the 

burnout syndrome. 

The practical part includes research that I did at selected schools in Chrudim. The main 

aim of this diploma thesis is to compare the incidence of burnout assumptions in schools 

with different approaches to education. 

KEY WORDS 

Burnout syndrome, educators, further education, learning styles, psychic attunement 
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1 Úvod 

„Libuše si připadá jako obětní beránek faktického nesouladu mezi kolegy, žáky, rodiči a 

učebními plány. Z jejich kdysi tak vznosných ideálů zůstalo málo. Dosud se snaží, aby její 

žáci nepropadali. Ale motivace, empatie a nadšení – to všechno je dávno pryč. Zato u sebe 

pozoruje cynismus, negativní postoj k žákům. Pracovní den učitelů je dnes navíc ztěžován 

civilizačními poruchami jako LMD (vyznačující se poruchou pozornosti a hyperaktivitou), 

nadměrným počtem žáků ve třídě, nedostatkem učitelů, závažnými jazykovými a 

vyjadřovacími problémy mnoha žáků. Dnes už Libuše vykonává svou práci jen 

mechanicky a bez jiskřičky nadšení. „ (KALLWASS a RUSCH, 2007, str. 26)  

Tento konkrétní příklad pokládám za nejlepší náhled na problematiku syndromu vyhoření 

u učitelů. Jako vše na světě se vyvíjí i učitelská profese, nároky na pedagogy jsou čím dál 

vyšší. Je zapotřebí, aby se stále zdokonalovali, učili se novým dovednostem, 

přizpůsobovali svou výuku nejen celku, ale hlavně jednotlivým žákům a to nejen těm, kteří 

mají specifické potřeby. Přípravy na jednotlivé hodiny jsou časově náročné a ne vždy se 

vyučující setká s kladným ohlasem. Dnes je také považováno za samozřejmé využívání 

moderní techniky (např. počítače, tablety, dataprojektory, interaktivní tabule,…). Což 

předpokládá počítačovou zdatnost pedagogů. Učitelé se tak dostávají do určitého kruhu, 

který tvoří žáci, jejich rodiče, vedení školy, kolegové, vlastní rodina, přátelé. Všichni 

členové této pospolitosti mají své požadavky na daného jednotlivce, mají potřeby, které 

chtějí uspokojit. Tlak se může zvyšovat. 

A jak to pokračuje dál? Tím bych se ráda zabývala ve své diplomové práci. Ta je zacílená 

na další vzdělávání jako jeden z možných prostředků boje proti syndromu vyhoření u 

pedagogů. Je dělená do dvou hlavních oddílů, na teoretickou a praktickou část. Tyto úseky 

se následně dále dělí do kapitol a podkapitol. Hlavními kapitolami v teoretické části jsou 

Učitel a Syndrom vyhoření. V praktické části je to Vlastní výzkum. 

V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na učitele jako celkový pojem, konkrétněji 

na osobnostní rysy učitelů, jejich klíčové kompetence, také na postavení učitelů v České 

republice, vývoj jejich profesní dráhy, také jejich vzdělávání a možnosti dalšího 

vzdělávání, vydefinujeme si, co jsou to supervize, jaké druhy a formy známe, pozastavíme 

se také u průběhu supervizí a kompetencí supervizora. Nastíníme si také, co je to sociální 

prostředí ve škole. V druhé části teoretického dílu se také podíváme na syndrom vyhoření, 
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jeho teoretické vymezení, příznaky, které se k němu pojí, jeho projevy a důsledky, 

zmíníme také rizikové faktory pro jeho vznik a uvedeme si některé možnosti, jak 

syndromu vyhoření předcházet. 

Praktická část obsahuje výzkum, který jsem prováděla na vybraných školách v Chrudimi, 

konkrétněji na základní škole a na gymnáziu. Hlavním cílem diplomové práce je porovnání 

počtu výskytů předpokladů syndromu vyhoření na školách s různými přístupy ke 

vzdělávání. Znění dílčích výzkumných otázek: Jsou rozdílné názory učitelů na obou 

zkoumaných školách na další vzdělávání? Mají učitelé na daných školách možnost 

supervize? Mají učitelé volnočasové aktivity, což může být jedním z preventivních kroků 

před syndromem vyhoření? Považují učitelé další vzdělávání jako prevenci syndromu 

vyhoření? 
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2 Učitel 

V této kapitole si vydefinujeme, kdo je to učitel. Dané definice zasadíme do českého 

školství.  Také se opřeme o aktuální zákony, které jsou pro tuto oblast platné. 

„V běžném, neodborném významu je učitelem ten, kdo vyučuje ve škole nebo v jiném 

vzdělávacím zařízení.“  Takto laicky definuje učitele Průcha (2009, str. 396), když chceme 

uvést odbornou definici, zvolíme tu od expertů OECD: „Učitelé jsou osoby, jejichž 

profesní aktivita zahrnuje předávání poznatků (transmision of knowledge), postojů a 

dovedností, které jsou specifikovány ve formálních kurikulárních programech, žákům a 

studentům ve vzdělávacích institucích.“ (OECD, 2001, s. 309-400)  

Pokud se tedy budeme řídit těmito definicemi, učitelem se stává ten, který vzdělává žáky a 

studenty ve školách. Osoba, jež svým působením vede žáky kupředu, je jim vzorem a 

předává jim své znalosti a schopnosti.  

V České republice se řídíme zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 

který odlišuje pojem – Pedagogický pracovník: „… je ten, kdo koná přímou vyučovací, 

přímou výchovnou, přímou speciálně-pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu 

a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu… Přímou pedagogickou činnost 

vykonává učitel, pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent 

pedagoga, trenér, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, vedoucí 

pedagogický pracovník.“ (Česko, 2004) Často se však můžeme setkat s tím, že lidé 

považují pedagogického pracovníka za synonymum ke slovu učitel. Avšak vzhledem 

k tomu, jak je psáno výše, je pedagogický pracovník slovo nadřazené, pod které spadá 

mimo jiných i učitel. Jak uvádí Jaroslav Koťa (2010, str. 15-16 ), je nejdůležitějším 

smyslem učitelství především  podíl na předávání kulturního dědictví od starší na mladší 

generaci a příprava dětí na dospělost. Také poukazuje na potřebu celoživotního vzdělávání 

učitelů, kteří musí ovládat velké množství dovedností, a v průběhu života musí tyto 

dovednosti a informace aktualizovat, doplňovat, aby byly vždy aktuální. Zmiňuje se také, 

že velice podstatnou podmínkou, aby se z člověka mohl stát kvalitní učitel, je zapotřebí být 

osobností – s čím se člověk musí narodit, to se nedá nijak naučit či získat.  
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2.1 Osobnost učitele 

V této podkapitole se zaměříme na určité osobnostní podobnosti lidí, kteří se rozhodli učit. 

Zda a jak můžeme učitele dělit do skupin – podle jakého klíče, z různých úhlů pohledu.  

Učitelů je velká spousta a jistě se shodneme, že u takto velké skupiny lidí se pouze těžko 

hledají shodné rysy, které by nám mohly pomoci rozdělit je do určitých skupin. Dle 

Dytrtové a Kruhtové (2009, str. 15)  jsou základní vlastnosti, které předpokládáme u všech 

učitelů: komunikační schopnosti, sociální cítění a tolerance, umění učit se nové věci, 

dovednost najít více řešení, být psychicky odolní a přizpůsobiví.  

Učitel je nositelem nejen moudrosti – vzdělává žáky – ale také je velice důležitou složkou 

výchovy, kdy je žákům příkladem a vzorem chování. Osobnost učitele je nejdůležitější 

motivační složkou k učení. Je velice podstatné, zda je učitel kladným či záporným vzorem. 

Osobnostní rysy také velice podstatně ovlivňují autoritu učitele potažmo jeho oblibu u 

žáků. Přirozená autorita a obliba se nedá vymoci či naučit. Jsou to vrozené předpoklady. 

Tento souhrnný balíček ovlivňuje nejen formování osobnosti jednotlivých žáků, ale i 

utváření kolektivních vztahů ve třídě. Významně ovlivňuje třídní klima a také vztah žáků 

ke škole. Zda školní docházku absolvují rádi a s nadšením či se vydají na cestu záškoláctví. 

(PEDAGOGIKA.SKOLNI.EU 2015) 

Typologií učitele se zabývalo spousty autorů, proto jsem vybrala pouze některé z nich. 

Například Caselmannova typologie říká, že je učitel buď Logotrop, nebo Paidotrop.  

Logotrop se soustřeďuje především na učivo a výuku, žáci nejsou středem jeho zájmu. Je 

pro něj velice důležité prohlubování vědomostí v daném oboru.  

Paidotrop se naopak soustředí prioritně na své žáky, dle jejich osobních potřeb upravuje 

učivo, respektuje individuální vývoj jedince a jejich osobnost.  

 „Caselmann neanalyzoval  typy učitelů jen na základě jejich vztahu k žákům, ale i na 

základě uplatňování jejich didaktických postupů. Podle tohoto kritéria rozdělil učitele na 

tyto typy: typ vědecko-systematický, typ umělecký, typ praktický.“ (Dytrtová a Krhutová, 

2009, str. 18 - 19)  
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K základním dělením také bezpochyby patří Fenstermacherova typologie učitelů. Ta dělí 

učitele dle vyučovacího stylu, který využívá, na: 

Manažera – logické uspořádání, efektivita, motivace žáků k učení, přirozený respekt, 

přísnost. 

Facilitátora – středem zájmu je žák, jeho osobní potřeby i osobnost, spravedlivost, 

sounáležitost. 

Pragmatika – hlavní jsou výsledky, schopnost naučení se informací i jejich užití v praxi. 

 (Dytrtová a Krhutová, 2009, str. 20 - 23)  

Další možností dělení je Lewinova typologie, která dělí učitele na: 

 

Autoritativní učitel - dominantní, podává příkazy, negativně reaguje na chyby žáka, 

neumožňuje žákům projevovat jejich jedinečnost a kreativitu, vyžaduje vysokou efektivitu. 

 

Liberální učitel - apeluje na celou skupinu, nepřiděluje úkoly jednotlivcům, žáci mají 

možnost být iniciativní a kreativní. 

 

Demokratický učitel - vedení ze strany učitele, prostor pro iniciativu žáků, vytváří 

prostředí pro spolupráci, jasně nastavená pravidla i tresty. 

 

D.D. Pratta rozlišuje pět vyučovacích stylů učitele: 

- Transmisivní styl – Učitel je odborník v dané oblasti, své znalosti účelně předává 

žákům, jasně stanovuje cíle. Časový harmonogram přizpůsobuje žákům, je schopný 

odpovědět na jejich otázky, doporučuje jim další literaturu. Na závěr probrané učivo shrne 

do smysluplného celku. Učitel se snaží předat své nadšení pro danou oblast posluchačům, 

ale ti většinou volí učení zpaměti. 

- Dílenský styl – Učitel předává žákům poznatky o místní kultuře, vysvětluje jim základy 

společenského chování. Odkazuje se na historii a sociální vývoj společnosti. Učí žáky 

postup, jak mají uvažovat. Zadává jim úkoly, které jsou potřebné k jejich rozvoji. Využívá 
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Vygotského zónu nejbližšího vývoje žáka – neboli úloha nemůže být moc snadná ani moc 

náročná (nesplnitelná), aby se žák rozvíjel. 

- Vývojový styl – Učitel věří, že vyučování se má zakládat na samotné touze po vzdělání 

žáka jako jednotlivce. Cílem je, aby žáci rozuměli tomu, co se učí, k tomu využívá dvě 

metody – první je kladení otázek, které na sebe navazují a rozvíjí myšlení žáků, náročnost 

postupně vzrůstá. Druhou metodou je propojení teoretického učiva s názornými příklady, 

aby došlo k lepšímu porozumění. Často se snaží o propojování se situacemi z běžného 

života. 

- Pečovatelský styl – Učitel považuje výuku nejen za předávání informací, ale také vytváří 

vztah se žáky. Navozuje bezpečné prostředí, kde se žák nemusí bát nezdaru. U žáků se 

snaží, aby mohli prožívat úspěch ze zdárného splnění úkolu, ty jsou náročné ale 

proveditelné. Nastavuje cíle tak, aby jich byli všichni schopní.  

- Sociálně-reformní styl – Učitel si nevšímá jednotlivců, ale celku – celé třídy. Žáky se 

snaží učit, aby vnímali hodnoty, myšlenky, které jsou v učebnicích, ale mohou je propojit i 

do reálného života. S žáky diskutuje o aktuálních událostech, snaží se aby nebyli pouze 

příjemci informací, ale uvažovali o dalším kontextu. (Mareš, 2013, str. 474 - 475) 

 

Novodobé dělení pedagogů zmínila ve své knize Profese učitele v českém vzdělávacím 

kontextu, Vašutová (2004, str., 86 – 87 ) jež je dělí na: 

Plačky  

Jsou nespokojení se stavem, v jakém je školství, litují se, a jsou bojácní, nedůvěřiví. 

Nedokážou správně vyjádřit svůj názor, raději se přiklání k jiným lidem, než aby si stáli 

za svým. Nejsou příliš výkonní.  

 

Ignoranti 

Je jim vše jedno – nebo se do této pózy staví. Kvalita školství se podle nich zhoršuje. 

Toto povolání si zvolili jen z důvodu nejjednodušší cesty. Často se však jedná o 

přetvářku z jejich strany. 
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Fanatici (neboli idealisté) 

Milují svou práci, svůj obor, nebo práci s dětmi. Jsou nespokojení se stavem, v jakém 

školství je, včetně nízkých platů, ale nestěžují si, nepovažuje to za efektivní – 

stěžováním se nic nezmění. Nereálně hodnotí kvalitu výuky a výchovy. Mají představu, 

že kvalita školství se změní k jejich obrazu. Z jejich nadšení a práce čerpají línější 

kolegové. 

 

Tandemisti 

Vědí, s kým být zadobře. Hodí se na ně přísloví kam vítr, tam plášť. Rychle mění 

názory a přístupy podle  toho, co je zrovna podle nich potřeba. Mezi žáky mívají své 

oblíbence – hlavně pokud mají důležité (mocné) rodiče. K ostatním dětem se chovají 

nevhodně. Sami se sebou jsou spokojení a podle nich by měli být pro všechny vzorem. 

 

Aristokrati 

Tito učitelé jsou samostatní, kreativní, mají vlastní názor, vědí, čeho chtějí dosáhnout a 

nic je neodradí. Vynikají přirozenou autoritou, pro žáky jsou vzorem. Mohou být 

konkurencí pro vedení školy. Sami se dále vzdělávají, vymýšlí, jak být ještě lepší. Stojí 

si za svým a dokážou si vše odůvodnit. Ostatní mu důvěřují a váží si ho, i když je pro 

kolegy velkou konkurencí, které není snadné se vyrovnat. Od ostatních očekává, že 

budou stejně nadšení a aktivní, pokud tomu tak není, umí dát svou nespokojenost 

s tímto stavem dosti najevo. 

 

Podnikatelé 

Škola pro ně není prioritou, více je zajímá jejich podnikaní. Zaměstnancem jsou kvůli 

výhodnosti (zdravotní a sociální pojištění). Dále také mají možnost navazování kontaktů 

s rodiči. Otázky kolem školství nechápou, protože oni žádný problém nevidí. 

 

Zběhové 

Lidé, kteří opustili tuto profesi, kvůli rozporům mezi vysokými nároky na vzdělání, 

odpovědnost a neadekvátní finanční ohodnocení. Při volbě mezi učitelstvím a prací, ve 

které je možné vydělat si více peněz, zvolili druhou variantu. 
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2.2 Role učitele 

V této podkapitole se velice stručně zaobíráme rolí učitele – jakou má pozici ve 

společnosti, jak tato role ovlivňuje daného člověka, co přináší. 

„Ke každé pozici, tj. postavení na společenském žebříčku, patří příslušná role, 

definovaná jako soubor očekávaného a společensky normovaného chování.“ (Havlík a 

Koťa, 2011, str. 161 )  

Všichni tak disponujeme s určitými konvencemi, které se od nás očekávají z určité 

společenské role. Tu nám může určovat hierarchie v rámci rodiny, pozice 

v zaměstnání, volnočasové aktivitě atd. Mohou však nastat situace, kdy vznikne rozpor 

mezi jednotlivými sociálními rolemi. V tom okamžiku nastává fyzické i psychické 

vypětí. Globálně jsou ženy považovány více za emotivní, a proto také v zaměstnání 

více vkládají své pocity. Možná i z toho důvodu je ve školství více žen, než mužů. Mají 

zde možnost investovat své emoce a většinou dostávají od dětí zpětnou vazbu. (Havlík 

a Koťa, 2011, str. 161 )  

Sociální roli učitele tedy chápeme jako určitý typ ustáleného chování, které očekáváme 

od lidí s touto profesí. „Pokud jde o vztah mezi rolí a osobností, rozlišuje se očekávání 

role existující v sociálním systému (angl. expectations) a realizace role v chování 

individua (angl. performace). (Vašutová, 2004, str. 69) 

 

Učitel by ve své roli měl obsáhnout tyto čtyři body: 

- Status – Učitel tím, že zastává své povolání, již získává určité postavení. Z této 

pozice má určitou úctu a respekt ze strany žáků. U malých dětí se setkáváme s tím, 

že si do určité míry u učitele promítají svůj vztah s rodiči. Je žádoucí, aby učitel 

vystupoval přirozeně, nebyl v křeči, a o tom, co učí, byl přesvědčený. Celkově jeho 

vystupování a projev by měl být příjemný. 

 

- Kompetentní vyučování – Neboli učitel by měl být odborníkem ve svém oboru, 

vše, co vyučuje, by měl znát, dobře tomu rozumět a předávat své znalosti 

s nadšením. Pokud tomu tak není, žáci jsou nespokojení a berou to jako křivdu. 

- Výkon manažerského řízení třídy – Měl by řídit průběh hodiny. Stanovuje 

pravidla ve třídě,  stejně tak i postupy při práci v hodině, nastavuje třídní klima. 
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- Účinné řešení případů nevhodného chování – Žáci potřebují mít jistotu, že 

kontrola funguje, po nevhodném chování musí následovat adekvátní trest. Učitel by 

měl vyžadovat dodržování pravidel.  

(Kyriacou, 2012, str. 99-103)      
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2.3 Klíčové kompetence učitele 

V této podkapitole si řekneme, co jsou to klíčové kompetence učitelů. Jaké všechny 

schopnosti a dovednosti sem spadají a jak s nimi dále nakládáme. 

 

„Klíčové kompetence jsou přenositelné kvality, které zahrnují schopnosti, dovednosti, 

postoje, názory a osobnostní vlastnosti, které umožňují, aby jedinec jednal adekvátně, 

efektivně a flexibilně v různých životních situacích, a to jak v pracovním tak osobním 

životě. Jedinec disponující klíčovými kompetencemi je schopen učit se učit, řešit 

problémy, efektivně komunikovat, kooperovat a týmově pracovat, komunikovat v cizím 

jazyce, užívat ICT, občansky a kulturně se chovat.“ (Vašutová, str. 6) 

Chris Kyriacou ve své knize Klíčové dovednosti učitele zase dělí dovednosti učitele do 

následujících skupin: 

Plánování a příprava   

- učitel musí být schopný si připravit hodinu, která bude mít jasné záměry a cíle 

- musí umět zvolit vhodnou metodu předávání znalostí v návaznosti na požadované 

výstupy žáků 

- vyučování na sebe má navazovat jak do minulých hodin, tak i připravit provázanost 

do těch budoucích 

- učitel má být materiálně připraven na danou výuku 

- učitel by měl myslet na širší kontext při plánování výuky 

- hodina by měla pro žáka být zajímavá a měla by udržet jeho pozornost po celou 

dobu 

Realizace vyučovací hodiny  

- učitel má být sebejistý, příjemně naladěný, zapálený pro danou věc 

- hodina by měla být pro žáka srozumitelná, jasná adekvátní k jeho schopnostem a 

dovednostem 

- zapojuje všechny žáky rovnoměrně do výuky cíleně kladenými dotazy 

- využívá velké množství učebních aktivit 

- žáci se aktivně spolupodílejí na tvorbě hodiny 

- učitel respektuje názory dětí, podněcuje jejich aktivitu a rozvoj 
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- účelné používání pomůcek 

Řízení vyučovací hodiny 

- efektivní a příjemný začátek hodiny s motivací žáků do budoucích činností 

- zaujmout žáky a držet jejich pozornost po celou dobu 

- učitel vnímá zapojení žáků při hodině 

- žáci získávají od učitele reflexi jejich práce, slouží jako motivace k dalším 

činnostem 

- přirozené střídání činností 

- efektivní hospodaření s časem 

- vhodné volení spádu hodiny 

- učitel je schopen dle potřeby měnit své plány 

- kvalitní využití závěrečné části hodiny 

Klima třídy 

- příjemné klima, nastavená pravidla, jasné a reálné cíle 

- učitel je pro žáky podporou, důvěřuje jejich pozitivním schopnostem 

- příjemný vztah mezi učitelem a žáky, vzájemná úcta a rovnost 

- budování zdravé sebedůvěry u žáků 

- příjemné pracovní prostředí – vybavení třídy, jeho uspořádání, výzdoba 

Kázeň 

- ovlivněno nastavením klimatu a jak probíhají hodiny 

- učitel musí být přirozenou autoritou, žáci ho tzv. berou, respektují ho 

- vhodně předaná a zvolená pravidla chování 

- učitele zajímá, jaké je ve třídě prostředí a snaží se s tím pracovat 

- vhodně řeší problémy 

Hodnocení prospěchu žáků 

- efektivní zpětná vazba 

- žáci se učí pracovat s chybou 

- učitel využívá různé typy úkolů i hodnocení, vše si zaznamenává 

-  žáci se spolupodílejí na hodnocení 

- hodnocení prací slouží i k vyhodnocení efektivity předávání informací 

- učitel hodnotí nejen samotné výstupy, ale také učební dovednosti a strategie 
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Reflexe a sebehodnocení (evaluace) vlastní práce 

- učitel hodnotí své hodiny, aby mohl efektivně měnit jejich náplň ku prospěchu žáků 

- hledá své slabé stránky a pracuje na nich 

- k hodnocení své činnosti využívá velké množství metod 

- snaží se pracovat efektivně, aby zvládal více věcí 

- pravidelně pracuje proti stresu, tyto své preventivní činnosti pravidelně aktualizuje 

a zdokonaluje (Kyriacou, 2012 str. 24 – 26) 
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2.4 Postavení učitelů v ČR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

V této podkapitole se zaměříme na postavení učitelů z hlediska vzdělání, rozložení 

zastoupení mužského a ženského pohlaví, prestiží tohoto povolání. 

Ve školství se pohybuje nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných osob. Učitelství je 

považováno, jak odborníky, tak laiky za velice náročnou práci a je pro ni potřeba 

vysoká odbornost. „Ale zcela zásadní je to, že od učitele se trvale očekává vysoký 

výkon, plné nasazení, značná sebekontrola a nepolevující pozornost. Vedle řízení 

složité výchovy a vzdělávání je jim svěřen současně dohled nad bezpečností a 

ochranou zdraví a životů dětí a mládeže.“ (Havlík a Koťa, 2011, str. 154-155) 

Postavení učitelů ovlivňuje více faktorů. Pro začátek trocha statistických údajů z roku 

2007 – v českém školství je 150 601 osob, z toho přibližně 75% tvoří ženy, do této 

statistiky se nezahrnují učitelé soukromých škol. Rozdělíme-li tuto populaci dle typu 

škol, 17% tvoří učitelé mateřských škol, 20,5% jsou učitelé prvního stupně základních 

škol, 25% náleží učitelům druhého stupně základních škol, 35,2% připadá na učitelé 

středních škol, 0,7% zajišťují učitelé konzervatoří a 1,3% mají učitelé vyšších 

odborných škol. 

V českém školství se stále setkáváme s vysokou mírou zastoupení žen (učitelek) oproti 

mužům. Dominantní postavení mají ženy hlavně v mateřských školách (s 99,9%) a na 

prvním stupni základních škol (s 94,8%), na druhém stupni ZŠ (již jen 74,3%). Naopak 

poměrně vyrovnané zastoupení nalezneme na středních školách (s 58,3%) a na 

konzervatořích (s 61,2%). (Průcha, 2009, str. 396-397) 

Můžeme se tak setkat s termínem „feminizace učitelské profese“  - což nás chce 

upozornit na přesilu žen ve školství, některé zdroje uvádí až 80%. Nadále se počet žen 

ve školství zvyšuje a zřejmě tomu bude tak i nadále.  

Jednou z možností, proč k tomuto jevu dochází, je předpoklad, že jsou zaměstnání pro 

muže a pro ženy. Tyto předsudky se nesou již z minulosti a nejsou nikterak podloženy, 

že by ženy učitelky byly vhodnější než muži učitelé.  

Další příčinou může být nízké platové ohodnocení, pro muže není dostatečně 

lukrativní. Stále je vžité, že muž by měl být živitelem rodiny, a tak mu plat učitele, 
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který je stále pod celostátním průměrem i přes stále se zvyšující mzdy učitelů, 

nedostačuje. 

Poslední uváděný důvod je údajně nižší náročnost studia na pedagogických fakultách  -  

i přesto, že pro to nejsou žádné reálné důvody, pouze veřejné mínění.  

(Průcha, 2013, str. 177 – 185)  

Učitelská profese je považována ze velice prestižní a učitelé se umisťují vždy mezi 

prvními. Ostatní lidé považují učitele za velice vážené a uznávané osoby ve 

společnosti. Ovšem čeští učitelé na to mají odlišný pohled. (Průcha, 2009, str. 403) 

Pro tyto účely byla Tučkem a Machoninem zkonstruována česká škála prestiže 

povolání – v této škále bylo uvedeno 70 povolání a respondenti měli přidělit určitý 

počet bodů každé profesi. Učitel na ZŠ skončil na 7. místě. Obdobný výzkum byl 

proveden i na pedagogické fakultě u studentů, ti posunuli učitele ZŠ o jedno místo výše 

tedy na 6. pozici. Průzkum u učitelů z praxe neproběhl. (Průcha, 2013, str. 185-187) 
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2.5 Vývoj profesní dráhy 

Nyní si určíme, do jakých časových a vývojových stádií dělíme práci, zároveň i praxi 

učitele.  

 „Učitelovou profesionální zdatností rozumíme učitelovo přesvědčení o své 

kompetentnosti vyučovat a vychovávat lidi, vyrovnávat se s pedagogickými úlohami na 

určité úrovni obtížnosti v měnících se pedagogických situacích a naučit lidi tomu, co si 

stanovil.“  (Mareš, 2013, str. 445) 

 

2.5.1 Začínající učitel 

V této podkapitole se budeme zabývat profesním začátkem učitele. 

Učitelé, jako i ostatní lidé, procházejí nelehkým startem své kariéry. Po dokončení 

studia se dostávají do pracovního procesu. Musí si zvyknout na jiný životní rytmus. Při 

začátcích dochází k rozporu mezi teoretickými poznatky a reálnými zkušenostmi. Dále 

také potřeba jednotlivce na postavení (postu) v kontrastu s potřebami zaměstnavatele a 

v neposlední řadě pracovní postavení a možnosti, které se nabízejí. (Průcha, 2013, str.  

207-208)  

Očekává se, že hned od prvního dne, kdy nový učitel nastoupí do své práce, bude 

vykonávat veškeré povinnosti jako jeho zkušení kolegové. V jiných zaměstnáních 

dochází k postupnému zaškolování a přidávání povinností. Pro usnadnění učitelských 

začátků má každý začínající učitel svého uvádějícího učitele, který mu má být oporou a 

poskytuje mu soustavnou odbornou pomoc. Není jasně stanoveno, jak dlouho by 

zaučování mělo trvat, záleží na individuálních schopnostech daného jedince. Nejvíce 

náročný je první školní rok – „nováček“ si musí zvyknout na chod školy, její akce, 

zvyklosti atd. Většinou se setkáváme s názorem, že za začínajícího učitele považujeme 

člověka s praxí ve školství do 3 let, méně obvyklé je s praxí do 5 let. Tito nováčci se 

často setkávají s náročnými situacemi, na které nevědí, jak mají reagovat. Vzhledem k  

nedostatečným zkušenostem nejsou schopní dostačující sebereflexe. Často mívají 

problém s adekvátním rozvržením času a dodržováním harmonogramu hodiny, také 

s odhadnutím správné míry učiva adekvátně k věku žáků. Proto je vhodné z kraje své 

praxe požádat o pomoc své zkušenější kolegy. Pokud se bude jednat o učitele, který má 

s uváděním zkušenost, bude se snažit nekritizovat, ale spíše navádět na další možnosti, 
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nabízet alternativní řešení a možnost zamyslet se, jak by to bylo možné udělat jinak. 

Musíme však podotknout, že jsou i lidé, kteří učí hned od počátku přirozeně dobře a 

nepotýkají se s počátečními problémy. (Šimoník, 2009, str. 419-423) 

 

2.5.2 Zkušený (expertní) učitel 

V této podkapitole se zaměříme na expertní učitele, na změny, které nastaly 

s přechodem ze začínajícího učitele. 

Stejně jako v životě s přibývajícím věkem získáváme zkušenosti z činností, které 

vykonáváme každý den, stejně tak v zaměstnání se získáváním praxe a zkušeností 

dochází k učitelově ustálení a jistotě v tom, co dělá. Na to, kdy se učitel stává 

zkušeným, se můžeme dívat ze dvou úhlů pohledu: „ 1 – Období, kdy učitel začíná být 

„zkušený“, je současně hranicí, za kterou již není nutno poskytovat učiteli soustavnou 

odbornou pomoc jakožto „uvádění do praxe“. Naopak, mají být zaváděny formy tzv. 

dalšího vzdělávání učitelů, příp. atestace aj. 2 – Počátek období zkušeného učitele může 

být podkladem k funkčnímu postupu učitelů, k zařazení do vyššího platového stupně 

apod.“ (Průcha, 2013, str. 217) U první definice tedy můžeme říct, že se orientujeme dle 

schopností a dovedností daného učitele, kdežto druhá varianta je více vázaná na časový 

údaj, protože postup v platových tabulkách nám určuje délka praxe ve školství.  

 

2.5.3 Vyhasínající učitel 

V této části se zacílíme na učitele, kteří začínají mít psychické problémy, nejsou se svou 

prací spokojeni a začínají pociťovat příznaky syndromu vyhoření. 

Z knihy pedagogická psychologie od Mareše se můžeme dočíst, že již v 70. letech 

dvacátého století proběhl výzkum, který se zabýval syndromem vyhoření u 

pomáhajících profesí, mezi kterými byli lékaři, sestřičky, v neposlední řadě učitelé a 

další. Zvolit si učitelství jako profesní dráhu na celý život není jednoduché. Při výkonu 

této práce dochází k velkému psychickému vypětí. Na pedagoga jsou kladeny vysoké 

nároky, které nemusí být každý schopný zvládnout. Ve většině případů se jedná o osoby 

s velkým nadšením pro svou práci a s jasnými cíli, kterých chtějí dosáhnout ve své 

kariéře. V případě, že nevidí očekávané výsledky své práce, začínají být demotivovaní 

cokoli dělat. (Mareš, 2013, str. 512 – 513) „Velmi často se uvádí pět vývojových stádií 
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syndromu vyhoření: nadšení učitele – stagnace – frustrace – apatie – vlastní vyhoření.“ 

(Mareš, 2013, str. 513) 

Průcha zase svou pozornost u vyhasínajícího učitele zaměřuje na vyšší zacílení osob na 

jiné aspekty než dříve – nyní je více zajímá finanční ohodnocení, požadují lepší 

pracovní podmínky, chtějí lepší zázemí se zaměřením na mezilidské vztahy. (Průcha, 

2013, 225 – 228) 

Chris Kyriacou dělí zdroje stresu u učitelů do sedmi oddílů a to následovně:  

„ - žáci se špatnými postoji a motivací k práci: žáci, kteří vyrušují, a všeobecná 

nedisciplinovanost žáků ve třídě 

- časté změny vzdělávacích projektů a organizace školy, 

- špatné pracovní podmínky (stav a vybavení budov a tříd, financování provozu 

školy), včetně osobních vyhlídek na zlepšení postavení 

- časový tlak  

- konflikty s kolegy 

- pocit, že společnost nedoceňuje práci učitele.“ (Kyriacou, 2012, str. 154 – 155) 

Pokud se zamyslíme nad těmito body, zjistíme, že většina učitelů je pod neustálým 

nátlakem, se kterým se musí vyrovnat. S věkem ubývá frustrační tolerance a tím jsme také 

méně schopní se s tlakem okolí vyrovnávat. 
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2.6 Vzdělávání učitelů 

Nyní se zaměříme na vzdělávání učitelů. Jak na požadavky ze zákona dané na potřebu 

vysokoškolského studia (od učitelů na prvním stupni základní školy výše), tak na možnosti 

dalšího vzdělávání a prohlubování znalostí, dovedností. 

Dle zákona 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změnách některých zákonů 

stanovuje požadavky na odbornou kvalifikaci, která je za potřebí k práci učitele na prvním 

stupni. Pro výkon této práce je zapotřebí magisterský titul z oboru přímo zaměřeného na 

první stupeň základní školy, nebo z oboru pedagogiky/učitelů mateřské 

školy/vychovatelství s doplněním celoživotního vzdělání se zaměřením na přípravu učitelů 

prvního stupně na základní škole. Další možností je magisterské vzdělání v studijním 

programu zaměřeném na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého 

stupně základní školy/střední školy – doplněné celoživotním vzděláním či doplňujícím 

studiem k rozšíření odborné kvalifikace. Obdobně tomu je i u učitelů na druhém stupni 

základní školy, je zapotřebí, aby měli absolvované magisterské studium v oblasti 

pedagogických věd pro daný stupeň – buď všeobecně vzdělávacích předmětů, nebo 

konkrétních, které vyučují. Také je tu možné mít vystudovaný příbuzný obor a doplnit si 

kvalifikaci v rámci celoživotního vzdělávání. Totéž platí u učitelů na středních školách. 

Pokud bych to měla shrnout, pro tyto tři stupně (první stupeň, druhý stupeň základní školy 

a stření školy) platí velice podobné potřeby ze strany vzdělání učitelů. Zákon vyžaduje 

magisterské vzdělání buď přímo v daném oboru, nebo v příbuzném oboru doplněné 

celoživotním vzděláním, případně doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace. 

2.6.1 Další vzdělávání učitelů 

V této podkapitole se zaměříme na následné vzdělávání učitelů, které by mělo rozšiřovat a 

aktualizovat vědomosti, reagovat na aktuální potřeby a poznatky. Dle vyhlášky č. 317/2005 

o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků dělíme další 

vzdělávání na následující druhy: 

„Druhy dalšího vzdělávání jsou: 

a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace.“ 
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Do oddílu - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – zařazujeme studium v 

oblasti pedagogických věd v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Dalším 

oddílem je studium pedagogiky, je zacílené na učitele středních škol, základních 

uměleckých škol, vychovatele,  asistenty pedagoga, pedagogy volného času atd..  Liší se 

hodinová dotace. Studium pro asistenty pedagoga je samostatným oddílem. Studium pro 

ředitele škol a školských zařízení je pro vedoucí pracovníky se zaměřením na řízení a 

rozvoj lidských zdrojů. Studium k rozšíření odborné kvalifikace, využívá se při potřebě 

získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném typu školy nebo na 

odlišném stupni školy, nebo možnosti učit jiné předměty, či pro oprávnění dělat přímou 

speciálně pedagogickou činnost. Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka 

učitel získává dovednosti v oborové didaktice cizího jazyka.   

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky je zaměřeno na rozvoj dovednosti řízení školy (oblast práva, 

managmentu, ekonomiky,….) Studium pro výchovné poradce je zacíleno na pedagogiku, 

speciální pedagogiku a psychologii. Studium k výkonu specializovaných činností – 

koordinace  informačních a komunikačních dovedností, vytváření a koordinace školních 

vzdělávacích programů, prevence sociálně patologických jevů.  

Studium k prohlubování odborné kvalifikace -  Průběžné vzdělávání je zaměřeno na 

aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. 

„Za hlavní úkol dalšího vzdělávání učitelů je často považováno zavádění inovací a změna 

vzdělávacích obsahů a metod. Stejně významná jako inovační funkce je ovšem funkce 

stabilizační – úkolem dalšího vzdělávání učitelů je udržování a rozvoj stávajícího 

školského systému a stávající úrovně vzdělávání….. pět cílů dalšího vzdělávání učitelů: 

- zdokonalování profesních dovedností učitelů 

- vnitřní rozvoj školy 

- zdokonalování vyučovacího a učebního procesu 

- zavádění inovací a změn ve vzdělávání 

- osobnostní vývoj učitelů“ (Kohnová, 2009, str. 413 - 414) 

Dalším dělením, podle kterého se další vzdělávání rozlišuje, je dle funkce, již má. Proto 

rozdělujeme programy, které mají za cíl rozvíjet znalosti v daném předmětu (který učitel 

vyučuje) nové metodiky, rozvoj didaktických kompetencí, jinými slovy odborný růst 

jednotlivce. Nebo zaměření na fungování v rámci třídy (sociální skupiny), práci s dětmi se 
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specifickými potřebami, také i rozvoj komunikačních schopnost daného učitele. A 

v neposlední řadě osobnostní rozvoj jakožto člověka – psychická hygiena. (Kohnová, 

2009, str. 415)   

S posledním bodem zmíněným paní Kohnovou souvisí i předpoklad, že další vzdělávání 

učitelů funguje i jako prevence syndromu vyhoření, kterým se budu zabývat v další části 

této práce. 
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2.7 Supervize 

V této podkapitole se budeme zabývat supervizí. Vydefinujeme si, co to vlastně supervize 

je, jaké jsou možnosti využití ve školství. Rozdělíme si je podle druhů. Řekneme si, kdo 

supervize poskytuje. Jak vůbec probíhá. Zda může být jedním z možných preventivních 

opatření před syndromem vyhoření u učitelů. 

 

2.7.1 Definice supervize 

Dle Velkého psychologického slovníku od manželů Hertlových je supervize: „součást 

odborné přípravy na určité povolání, během níž nováček pracuje ve skutečných situacích 

pod vedením zkušeného odborníka, nejméně jeden rok, v psychoterapii 3-5 let, zlepšuje 

komunikaci v organizaci, cílem je ochrana klienta, posílení duševního zdraví terapeuta a 

prevence syndromu vyhoření, zvětšení jeho kompetence, typy supervize: individuální 

neboli školitelská, párová, tandemová, skupinová, týmová, supervize mezi kolegy=> 

skupina bálintovská“. (Hartl et Hartlová, 2010 str. 561) 

 

Pokud to tedy shrneme, supervize je společné rozebírání pracovních úspěchů i neúspěchů 

v bezpečném prostředí s důvěryhodnou osobou. Tato činnost je považována za jednu 

z možností prevence syndromu vyhoření a umožňuje klientovi psychickou hygienu. 

 

V metodickém pokynu od MŠMT se dočteme, že: „Supervizí se rozumí odborná podpora, 

pomoc a zpětná vazba, které vedou ke zvyšování profesních kompetencí jednotlivých 

pracovníků a pracovních týmů.“ (MŠMT 2010) 

 

Ve školním prostředí se tedy jedná spíše o podporu učitelů a dalších pedagogických 

pracovníků, aby byli schopni lépe pracovat a zvyšovat si své dovednosti. To může také 

pozitivně působit jako prevence stresu případně až syndromu vyhoření. 
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2.7.2 Druhy supervize 

V této podkapitole si uvedeme druhy supervize.  

Dle metodického pokynu od MŠMT jsou ve školských zařízeních  poskytovány následující 

druhy supervize: 

a) „supervize případová, která je zaměřena na zvyšování kompetencí 

supervidovaných, a to především prostřednictvím reflexe odborných 

postupů, interakcí mezi supervidovanými a jejich klienty, tj. zejm. dětmi, 

vztahů, které tuto práci ovlivňují, a dalších vlivů působících na proces 

pomoci ohroženým dětem; případová supervize je poskytována individuálně 

(jednotlivým pracovníkům) a skupinově (odborným týmům); 

b) supervize týmová, zaměřená na zvyšování odborného potenciálu 

jednotlivých týmů školského zařízení a harmonizaci spolupráce v těchto 

týmech;  

c) supervize řízení poskytovaná vedoucím pracovníkům školského zařízení a 

zaměřená zejména na jejich vztahy k týmu/týmům, strukturu organizace, 

rozdělení kompetencí, program činnosti školského zařízení.“ (MŠMT 2010) 

Toto dělení supervizí se tedy zaměřuje na osoby, se kterými je pracováno  - jednotlivci, 

tým, vedení školy.  

Jiný úhel pohledu nabízí Hawkins se Shohetem, kteří rozdělují supervize na – výukové, 

výcvikové, řídící (manažerské) a poradenské. 

Výuková supervize – supervizor je spíše učitelem, zacílen je na vzdělávací funkci, 

s účastníkem diskutují nad klienty 

Výcviková supervize – účastník supervize je v pozici učně, důraz je kladen na vzdělávací 

funkci, využívá se u studentů a terapeutů ve výcviku, supervizor je do jisté míry 

zodpovědný za jednání účastníků s klienty 

Řídící (manažerská) supervize – účastník supervize je podřízeným supervizora, který je 

více v pozici nadřízeného 

Poradenská supervize – supervizor nepřebírá odpovědnost za supervidovaného, ten má 

možnost konzultovat otázky, které má ke své práci s klienty, využívá se u osob s praxí a 

vzděláním v oboru. (Hawkins et Shohetem, 2004, str. 65) 
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Toto dělení se zaměřuje spíše na typ práce ze strany supervizora a jakým způsobme 

pracuje. 

 

2.7.3 Formy supervize 

V této podkapitole si řekneme, jaké je možné využívat formy supervize, které existují, také 

jejich dělení a stručný obsah. 

Formy supervize dělíme dle dvou hlavních klíčů a to: 

1. „Z hlediska množství účastníků: 

 individuální (pro učitele, ředitele/ku, případně zástupce/zástupkyni, výchovného 

poradce, metodika prevence…), 

 skupinová (pro specifickou skupinu učitelů – např. pro začínající učitele, třídní 

učitele, širší tým vedení školy). 

2. Z hlediska obsahu: 

 týmová  – zaměřená na fungování určitého týmu a vztahy v něm, 

 kazuistická (případová) – zaměřená na konkrétní případy, situace.“ (Vybíral 2018) 

 

2.7.4 Průběh supervize 

V této podkapitole si jednoduše popíšeme, jak probíhá supervize, její jednotlivé části. 

Při supervizi využíváme obdobné metody jako při práci, kterou potřebujeme rozebírat. Liší 

se však smysl těchto činností – nyní nás zajímá vše ve spojení s prací a její kvalitou. 

Supervize vždy má vést k zlepšení práce – což je také jejím cílem. Předmětem a zároveň i 

subjektem je osoba, která navštěvuje supervizora a jeho pracovní aktivita a konkrétní 

počiny. Práce se subjektem je dlouhodobější, supervizor musí být schopný ho přivést 

k reflexi nad jeho prací. Vyplyne tak na povrch spousta dalších otázek a podnětů 

k zamyšlení, tyto věci mohou vzejít vědomě, ale také bez záměru reflektované osoby.  

(Havrdová, Hajný, et al. 2008,  str. 40 - 41) 

Havrdová s Hajným rozděluje způsoby práce supervizora do následujících skupin: 
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1. Práce s předpoklady a mentálními mapami 

Staví na logice jedince, z forem akčního učení je to jedna z nejbezpečnějších a zároveň 

nejjednodušších možností k naučení. Supervizor musí mít zkušenost s řízením, 

zároveň potřebuje dostatečné informace z pracovního prostředí jedince. 

Využívá tyto přístupy:  

- Cílení pozornosti na danou problematiku, rozklíčování potřebných otázek, cesta ke 

stanovenému cíli, může sem spadat i práce s vyvstalým problémem. 

- K facilitaci dochází pouze v případě řízení skupiny, dbá na to, aby každý měl 

stejnou možnost vyjádřit se a dosáhnout svých potřeb. 

- Supervizor zhmotňuje vyřčené myšlenky na papír, aby byla možnost si vše přečíst a 

vrátit se k dané problematice, pomáhá s tříděním těchto informací a jejich 

urovnáním. 

 

2. Experimentování, rozšiřování vědomí  

Využití tvořivého akčního učení, zvolit můžeme mentální - brainstorming či fyzické – 

hraní rolí. Supervizor nabízí možnosti, podněcuje účastníky k aktivitě, hledání dalších 

možností, dává jim možnost vše si sami vyzkoušet, zapojuje jednotlivce do činnosti. 

 

3. Reflexe 

Každý jedinec je jinak nastavený a schopný reflexi provádět. Úkolem supervizora je 

nachystat takové podmínky, které navodí bezpečné prostředí, příjemnou atmosféru 

dialogu, vracení se ke konkrétním zkušenostem, schopnost podívat se na věc z jiného 

úhlu pohledu – jakoby zvenčí. Zastavuje komunikaci u důležitých bodů, dále se 

doptává, rozpoutává nad nimi diskuzi. 

 

4. Práce s emocemi 

Při supervizi je důležité pracovat s emocemi, je to jeden z důležitých podnětů, který je 

podstatné při této činnosti zpracovat. Supervizor musí dobře zvládat a znát svoje 

emoce, aby byl schopný provázet supervizanty  při jejich emocích. 
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5. Výuka, konzultování, dodávání zdrojů   

Supervizor by měl být odborníkem v daném oboru, ve kterém pracují jeho 

supervizanti, aby pro ně byl autoritou, uznávali jeho znalosti/zkušenosti. Dále by také 

měl mít schopnost vzdělávat dospělé osoby – jsou náročnější na vedení, musí docházet 

ke kvalitnímu předávání informací, ve správný čas a vhodným způsobem. 

 

6. Práce se vztahy 

Pro tuto práci jsou zapotřebí dobré znalosti z psychologie, antropologie, socio-

kulturních věd, v neposlední řadě také musí být jedinec schopný dobře pracovat 

s emocemi. Společně reflektují vztahy v práci, společně je pojmenovávají, ukazují 

vzorce atd. 

 

7. Práce s neuvědomovanými obsahy (emocemi, mentálními bloky, intuicí aj.) 

Nejvíce provázané s psychoterapií, spadá do pokročilé supervize, využívá se u 

náročných situací. Supervizor musí pracovat podle určité psychoterapeutické školy. 

(Havrdová, Hajný, et al. 2008,  str. 41 - 42)  

 

2.7.5 Kompetence supervizora 

V této podkapitole se seznámíme s kompetencemi supervizora. 

 

„Pojem kompetence supervizora má dva významy: jednak jako způsobilost a oprávněnost 

konat, jednak jako funkcionální projev dobře zvládané a uznávané profesionální role. 

V prvém slova smyslu – způsobilosti a oprávněnosti – je nepochybné, že supervizor spolu 

se  supervizanty společně tvoří dobrou supervizi ve skupině, supervizor však proces řídí.“ 

(Havrdová, Hajný, et al. 2008,  str. 80) 

Nyní si pojmenujeme jednotlivé klíčové kompetence a stručně si popíšeme, co do nich 

spadá. 

Vůdčí kompetence – nejvýraznější je z počátku spolupráce, postupně po vytvoření 

společné důvěry a návyku na určité rituály a průběh sezení se dominantní role supervizora 
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umírňuje a některé kompetence lídra přebírá i supervizant. Zodpovídá také za to, že celý 

kontrakt je reálné zvládnout, nastavuje také míru odpovědnosti všech zúčastněných. 

Odpovědnostní kompetence – supervizor zodpovídá za ochranu zájmů všech jedinců 

v rámci skupiny a aby nebyla ohrožena jejich sebeúcta. Také musí vnímat vztahy v rámci 

skupiny, zajistit bezpečí pro všechny zúčastněné.    

Charakterové kompetence – základní povahové rysy, které musí supervizor mít, jsou 

poctivost a pravdomluvnost, respekt k ostatním i k sobě samému, udržovat svou intimitu a 

sebeúctu stejně jako u druhých. 

Rozhledová kompetence – supervizor musí mít přehled z různých oblastí, znát náplň 

praxe a kvalitu výstupů z jednotlivých povolání, pochopení rozmanitých komplikací 

v pracovní sféře supervizantů, musí umět vnímat jejich psychické rozpoložení.  

(Havrdová, Hajný, et al. 2008,  str. 81 - 82) 
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2.8 Sociální prostředí ve škole 

V této podkapitole se zaměříme na školní prostředí, jaké je nastavení v rámci instituce, ale 

také ve vztahu k okolí (rodiče dětí, veřejnost, ….).  

„Všeobecně se uznává – ze strany učitelů, školských politiků i teoretiků pedagogicky, že 

školy nemohou být izolovanými světy samy pro sebe, nýbrž se musí kooperovat 

s prostředím, v němž působí. Uzavřenost školy vůči obklopující ji komunitě se považuje za 

negativum. Školy samy v podmínkách současné civilizace vyvíjejí různé aktivity směřující 

ke kontaktům či kooperacím se svým prostředím, především s komunitou rodičů. Rodiče 

žáků, které škola vzdělává, se považují za hlavního a nejpočetnějšího partnera pro vztahy 

školy s prostředím.“ (Průcha, 2013, str. 410) 

 O klima školy se také zajímá ve své knize Klíma školy, klíma triedy Erich Petlák, který 

považuje za nejzákladnější vymezení, že se jedná o atmosféru, jež panuje na škole, dále 

také myšlenka školy, kultura školy, její prostředí, sociální systém ve škole. Definici 

školního klimatu rozděluje z širšího a z užšího pohledu. 

Z širšího pohledu se jedná o vztahy mezi osobou a prostředím, školou spolu s jejími 

hodnotami, pravidly, přístupy. Vždy se jedná o subjektivní pohled každého jedince na 

vztahy mezi lidmi na škole. 

Z užšího pohledu jde o ideologii organizace, je to soubor cílů a hodnot školy, jedná se o 

emoční nastavení školy, do značné míry to ovlivňuje i třídní klima v jednotlivých třídách. 

Jedná se o vztahy  - učitele mezi učiteli, žák s učitelem, žáci s učitelem, žák s učiteli, a žáci 

s učiteli. (Petlák, 2006, str. 15 - 17) 

Grecmanová ve své knize Klima školy zmiňuje faktory, které ovlivňují klima školy a 

rozděluje je na dvě největší skupiny a to na subjektivní faktory a objektivní faktory. Do 

subjektivních řadíme osobité dojmy, které si vytváří jedinec sám a hodnotí je jako celek. 

Mezi objektivní patří cíle organizace, její struktura a členové, kteří ji tvoří, efektivita, 

kterou vykazují a využívané přístupy. (Grecmanová, 2008, str. 16- 19)  

Dále také ve své knize autorka shrnuje, že: „Klima školy považujeme za projev jejího 

prostředí (s ekologickou, demografickou, sociální a kulturní dimenzí), který vnímají, 

prožívají a hodnotí jeho účastníci (žáci, rodiče, učitelé, školní inspektoři, veřejnost). Klima 

školy může představovat klima třídy a výuky, klima učitelského sboru, komunikační, 

organizační či školní klima atd.“ (Grecmanová, 2008, str. 33) 
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Grecmanová také zmiňuje některé faktory, které se odrážejí ve vztazích na pracovišti mezi 

učiteli: 

- Problém s kolegy (vytváření podskupin v rámci pedagogického sboru, nepřátelství 

mezi nimi, nátlak na managment školy) 

-  Organizační problémy (pracovní přehlcení, stereotypní práce, nedostatečné 

proškolení k technickému vybavení školy) 

- Vstřícná atmosféra, angažované chování (tolerance k osobitým rysům 

jednotlivce, dobrý pocit z odvedené práce) 

- Spolupráce mezi kolegy (při plánování, tvorbě rozvrhů atd.) 

Odlišuje také, jak mohou být ovlivněny vztahy učitelů k vedení: 

- Hierarchickou distancí k představitelům školy (nedostatečná komunikace mezi 

ředitelem a pedagogickým sborem, ředitel má hlavní slovo, nediskutuje o 

problémech s ostatními zaměstnanci školy) 

- Zohledňování individuálních schopností učitelů ředitelem (využití učitelů na 

škole dle kvalifikace jednotlivce, ředitel vyvažuje nedostatky učitelů) 

- Vnímáním ředitele jako vzoru (sám pracuje naplno, dává konstruktivní zpětnou 

vazbu, dokáže své myšlenky odůvodnit a podložit, jde mu o porozumění) 

- Ohleduplnost ředitele (pracuje i mimo pracovní dobu, na jeho sboru mu záleží, 

podporuje další vzdělávání)  (Grecmanová, 2008, str.  41 - 42) 

Shrneme-li veškeré zmíněné informace o školním klimatu, dojdeme k závěru, že se 

jedná o široké spektrum faktorů, které ovlivňují, jak se osoby na škole cítí. Jedná se o 

objektivní i subjektivní podmínky. Spadají sem také vztahy na pracovišti, ať už mezi 

kolegy či nadřízenými. Také jednání žáků a jejich rodičů s učitelem i mezi sebou 

navzájem.  
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3 Syndrom vyhoření 

V této kapitole se zaměříme komplexněji na syndrom vyhoření. V jednotlivých 

podkapitolách si vyjasníme základní pojmy spojené s touto problematikou jako je stres, 

deprese a také i samotný syndrom vyhoření. Vyjmenujeme si možné příznaky, jak se tato 

nemoc projevuje. Projdeme si jednotlivá stádia vývoje syndormu vyhoření a jeho rizikové 

faktory. Na závěr si uvedeme několik rad, jaké jsou možnosti předcházení tomuto 

onemocnění. 

3.1 Základní pojmy 

Nyní si tedy uvedeme některé z mnoha definic jednotlivých pojmů, které se poutají 

k tomuto tématu.  

Syndrom vyhoření neboli syndrom vypálení, vyhaslosti, vyprahlosti, burn-out syndrome 

„se projevuje po letech terénní, emočně vyčerpávající práce ztrátou profesionálního 

zájmu nebo osobního zaujetí a týká se zejména tzv. pomáhajících profesí; spojen se ztrátou 

činorodosti a poslání, s pocity zklamání, hořkosti; ztráta zájmu o práci, nastupuje 

každodenní stereotyp, rutina, snaha přežít a nemít problémy; obranou proti vyhoření je víra 

ve smysl poslání, vědomí potřebnosti i toho, že je vždy možný další rozvoj; pomáhá 

duševní hygiena, relaxace, supervize.“ (Hartl et Hartlová, 2010, str. 575)  

 „jedná se především o psychický stav charakterizovaný vyčerpáním a snížením 

pracovní výkonnosti v důsledku dlouhodobého a intenzivního stresu, a vyskytuje se hlavně 

u osob, jež pracují s lidmi…… Syndromem vyhoření trpí především schopní, ambiciózní a 

zodpovědní lidé.“ (Pešek et Praško, 2016, str. 16) 

Stres 

 „fyziologická odpověď organismu na nadměrnou zátěž neúnikového druhu, která 

vede ke stresové reakci; liší se od reakce, v níž zátěž může být vyřešena únikovým 

mechanismem.“ (Hartl et Hartlová, 2010, str. str. 555)  

„ je stav zatížení organismu, při kterém cítíme napětí v těle a různé emoce. Stres 

dělíme na dobrý (eustres) a špatný stres (distres). Dlouhodobý a intenzivní stres může vést 

k syndromu vyhoření. Stresory můžeme rozdělit na fyzické, psychické a sociální.“ (Pešek 

et Praško, 2016, str. 11) 
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Deprese  

 „doslovně stlačenost, hovor. též depka; chorobný smutek; skleslosti, nerozhodnosti, 

narůstající pocity smutku, nerozhodnosti, narůstajícího tlaku, spolu s útlumem a 

zpomalením duševních i tělesných procesů, ztrátou zájmů a pokleslým sebevědomím, 

úzkostí, apatií, sebeobviňováním a útlumem…“ (Hartl et Hartlová, 2010, str. 93)  

 

3.2 Příznaky syndromu vyhoření 

V této podkapitole se zaměříme na jednotlivé příznaky syndromu vyhoření. Pro nastínění 

toho, jak člověk uvažuje v dané fázi nemoci, přikládám tabulku z knihy Syndrom vyhoření 

– Jak se prací a pomáháním druhým nezničit.  

FÁZE TYPCKÉ MYŠLENKY 

Idealistické nadšení 
Jdu do toho na plný plyn, těším se na skvělou seberealizaci. Těm 

lidem je třeba pomáhat. Chápu je a musím pomáhat co nejvíce. 

Stagnace 

Proč bych se měl honit? Beztak to nějak dopadne. Těch požadavků 

je moc a člověk část musí ignorovat. Hlavně si udělat v práci 

pohodu. 

Frustrace 
Klienti si vymýšlejí, manipulují a zneužívají mé dobroty. Nějak 

mě to tady všechno štve. 

Apatie Nestojí to za nic, ale nějak to vydržím. Hlavně přežít. 

Syndrom vyhoření 

Už to nejde vydržet, mám toho po krk. Už abych odsud vypadl. 

Kašlu na to. Vedení je šílené a klienti také, štvou mě. Ať mi 

všichni vlezou na záda. Měl bych s tím a se sebou něco dělat, ale 

popravdě se mi nechce. Ono to nějak vyhnije! 

(Pešek et Praško, 2016, str. 19) 

 

Po přečtení těchto pár řádků si můžeme poměrně snadno představit, jak se mění postoj 

jedince ke své práci i k životu. Již dříve bylo psáno, že nejvíce trpí syndromem vyhoření 

schopní a zodpovědní lidé. Proto i zde se objevuje první fáze – Idealistické nadšení. 
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V tomto období je člověk nadšený, plný energie a snaží se vše dělat co nejlépe až 

puntičkářsky. Toto nepřiměřené tempo nemůže člověk dlouhodobě zvládat, má pocit, že za 

svou práci není dostatečně oceněn, nevidí dostatečnou odezvu, že by jeho snaha měla 

takové výsledky, jaké chtěl. Dochází tedy k fázi Stagnace, kterou následuje Frustrace. 

Člověka vše štve, okolí mu připadá moc náročné, chce po něm zbytečné výkony. Jeho 

práce ho nebaví. Dalším stádiem je Apatie – období, kdy je pro jedince všechno zbytečné, 

nic mu nedělá radost, funguje spíše ze zvyku. Nejedná se o žití, ale o přežívání. Poslední a 

konečnou fází je Syndrom vyhoření – převládá pocit, že je všechno a všichni proti němu. 

Situace je již k nevydržení, ale aktivně s tím člověk nechce nic udělat. Má představu, že to 

přestane samo.  

V knize Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout uvádí její autor Christian Stock, že rozlišuje 

tři základní projevy a to jsou: vyčerpání, odcizení a pokles výkonnosti.  

Vyčerpání může být buď emoční (např. sklíčnost, bezmoc, beznaděj,…), nebo fyzické 

(např. chronická únava, bolesti zad, problémy se spánkem, …).  

Odcizení můžeme pozorovat jako ztrátu zájmu, lhostejnost ke všemu. Nejčastěji známe 

případy u lidí pracujících v pomáhajících profesích, kde je zapotřebí velká emoční 

angažovanost jedince. Projevuje se ztrátou ideálů, opadá cílevědomost a potřeba dělat svou 

práci důkladně a co nejlépe. Z vysokého pracovního nadšení a mnoha činností nad rámec 

povinností se stává pouhé nezbytné minimum, které pracovník musí vykonat. Důvodem je 

zklamání ze své práce – pocit zbytečnosti této činnosti, k tomu se také přidává reálné 

fyzické vyčerpání. Projevuje se negativním postojem k sobě jako osobě, k životu, k práci, 

ztrácí běžné mezilidské vztahy.  

Pokles výkonnosti začíná pouhým subjektivním pocitem neefektivity a neschopnosti 

jedince. Postupně však reálně dochází k snížení pracovního tempa i kvality odvedené 

práce. Naopak se zvyšuje potřeba odpočinku. Tyto projevy jsou očekávatelné, jako třeba 

nespokojenost se svou prací, nízká efektivita, prodloužení časové náročnosti všech úkonů, 

vykonávání práce bez nadšení, vědomí neúspěchu. (Stock, 2010, str. 19 – 23) 

3.3 Projevy a důsledky syndromu vyhoření 

V této podkapitole se budeme zabývat tím, jak se v průběhu vývoje syndromu vyhoření 

projevuje toto onemocnění a jaké má důsledky na jedince i okolí.  
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„Ve své konečné podobě se vyhoření projevuje v rovině myšlenek, emocí, tělesných reakcí 

a pozorovatelného chování a má negativní důsledky nejen pro vyhořelého pracovníka, ale i 

pro jeho klienty a organizaci, resp. pracovní tým, kterého je dotyčný součástí.“ (Pešek et 

Praško, 2016, str. 20) 

V knize syndrom vyhoření – jak se prací a pomáháním druhým nezničit od Romana Peška 

a Jána Praška se dočteme o myšlenkách, které jsou navázané na emoce, jež jedinec vnímá. 

Jako je například bezmoc,  napojená na myšlenku, že ačkoli se člověk snaží, nemá to 

tížený efekt. Další je pocit nedocenění, i když se rozdáváme, nikdo si toho neváží. Nechybí 

také pocit křivdy a zklamání, nic nemá smysl, člověk si myslí, že je na dně a nemá na nic 

energii. Dominuje také sebelítost – nechápe, co by měl ještě dělat, požadavky klientů a 

kolegů mu připadají přehnané. Neopomenutelný je pocit strachu, bojí se, že se to nezlepší. 

Můžeme pozorovat podrážděné reakce, neschopnost se rozhodnout, nálepkování klientů, 

vyhýbání se kontaktu s lidmi z práce, svou negativní náladu předávají i okolí. Častými 

projevy jsou poruchy zažívacího traktu, psychosomatické bolesti v oblastech zad, hlavy, 

žaludku,  nezřídka dochází k snížení kvality spánku či jeho poruchám. (Pešek et Praško, 

2016, str. 20 - 21) 

„Psychosomatické projevy jsou vždy součástí fungování složitého lidského organismu a při 

vzniku symptomů nemocí hrají roli rovněž individuální tělesné slabiny, vlohy, okolní 

prostředí a vlivy, o nichž v současné době možná ještě ani netušíme.“ (Mirriam Prieβ, 

2015, str. 31) 

Nápor na psychiku se často projevuje zástupným problémem neboli bolestí již 

zmiňovaných zad, hlavy, žaludku. Laicky se říká, že si stres taháme přes některý orgán či 

část těla. Někteří lidé si neuvědomují skutečnou příčinu a považují za hlavní problém 

samotnou bolest nikoli psychický podklad.  

3.4 Rizikové faktory 

V této podkapitole se zaměříme na rizikové faktory, které mohou ovlivnit rozvoj syndromu 

vyhoření u jedince. Rozdělíme si je na faktory vnitřní a vnější. 

Mezi vnější rizikové faktory zařazujeme – nejisté pracovní místo, nestabilní trh práce, 

obavy z ukončení pracovního poměru, nebo přesun na jiné místo výkonu práce např. 

nutnost stěhování se za prací do jiného regionu či zahraničí. Nejisté prostředí také tvoří 

čím dál častější úvazky na dobu určitou – většinou na jeden rok. Zvyšování nároků na 
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jednotlivce, více povinností a činností v rámci stejné pracovní doby. Snižování počtu dní 

dovolené (ruší se dny navíc, které měli zaměstnanci jako benefit). Pedagogové a sociální 

pracovníci pociťují vyšší náročnost na emocionální a sociální cítění, žáci i klienti mají 

potřebu navazování citových vazeb. Velice náročné je také zvládat rodinný a pracovní 

život. Časové i emoční nároky v zaměstnání jsou veliké, což stěžuje možnosti osobního 

(rodinného) života. Často je také na jedince vyvíjen tlak od kolegů, klientů a dalších osob, 

neustále je vyrušován od činnosti, kterou vykonává. Musí být na telefonu, emailu, 

v neposlední řadě také přímo v osobním kontaktu, vyřizuje dotazy, pomáhá s jednotlivými 

potřebami ostatních. Často se nevyhne poznámkám na lístečcích, upomínkám v telefonu 

nebo na počítači. Dalším faktorem může být nedostatečná volnost v zaměstnání, přílišná 

kontrola od nadřízených. Také absence motivace v podobě zpětné vazby a kladného 

ohodnocení za dobře odvedenou práci, ta je často důležitější než pouhá finanční odměna. 

Člověk potřebuje mít pocit uznání za svou práci. V neposlední řadě na psychiku jedince 

působí kolektiv, ve kterém tráví většinu času během dne. Máme potřebu příjemného 

sociálního klimatu, chceme, abychom si s kolegy rozuměli a bylo nám v práci příjemně. 

V opačném případě je nám v zaměstnání nekomfortně a cítíme se pod tlakem. Tomu také 

přispívá pocit nerovných podmínek pro všechny, protěžování některých osob na pracovišti, 

nebo naopak je někdo odstrkován. Může docházet k rozporu mezi osobními a firemními 

hodnotami, což vede k rozporu, co má přednost – zda osobní hierarchie, či ta nařízená 

v zaměstnání. (Stock, 2010, str. 32 - 39) 

Vnitřní faktory můžeme pojmout jako společné, podobné vlastnosti osob. „Syndromem 

vyhoření trpí především schopní, ambiciózní a zodpovědní lidé.“ (Pešek et Praško, 2016, 

str. 16) 

Odborníci rozlišují dva typy chování u lidí – Typ A – jsou osoby ambiciózní, odpovědné, 

soutěživé, puntičkářské, s nízkou trpělivostí, vysoce výbušné, mají neustále na vše málo 

času, jejich život je velice rychlý. Často jsou do této skupiny zařazováni workoholici. 

Tento typ lidí ignoruje signály těla, které upozorňují na vyčerpání, neumí relaxovat. Po 

čase ignorování a zlehčování se nahromadí neúspěchy a únava a může dojít třeba i 

k syndromu vyhoření. Typ B – jsou osoby klidné, trpělivé. Jejich život je poklidný a ne 

příliš náročný, v zaměstnání i v osobním životě může dojít až k pasivitě tohoto jedince a 

nespokojenosti s tímto stavem, ale zpravidla nedochází k syndromu vyhoření.  

(Stock, 2010, str. 42 - 44) 
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Co se týče osobnostních rysů, které mohou mít společné osoby náchylnější k syndromu 

vyhoření, zmíníme si právě tyto: „ Osobnost typu A, perfekcionalismus, anankastické rysy, 

výrazně narušené emoční potřeby v dětství, stresující myšlenkové postoje, nízké 

sebevědomí, vysoká míra empatie, nadměrná očekávání a nadšení při zahájení práce, 

nadměrná potřeba soutěživosti, konflikt hodnot, tendence potlačovat emoce, neschopnost 

relaxace, nízká míra asertivity, nadměrná potřeba zalíbit se druhým, nutkavé podléhání 

teroru příležitostí, neschopnost racionálního plánování času, nízká míra sebereflexe.“ 

(Pešek et Praško, 2016, str. 18) 

Shrneme-li podobné rysy i z hlediska pracovní sféry, získáme právě tyto: „Nedostatečná 

společenská prestiž povolání, požadavky na vysoký výkon, nadměrné množství práce, 

nízká míra samostatnosti, nedostatek podpory a ocenění od kolegů a nadřízených, 

nedostatek zážitků úspěchu, nedostatečná finanční odměna, špatná organizace práce, 

nespravedlivé poměry, jednotvárnost nebo nesmyslnost pracovní náplně, obtížní klienti, 

absence kvalitní supervize, není profesní perspektiva, absence dalšího vzdělávání, není 

využita kvalifikace, žádný vliv uskutečnění změny v organizaci, špatné fyzikální parametry 

pracoviště.“ (Pešek et Praško, 2016, str. 18) 

Zatím nezmíněnou částí je mimopracovní sféra, tam zařazujeme: „Absence partnera, 

nechápavý partner, konfliktní partnerství, příliš ctižádostivý partner, soutěžení partnerů, 

nedostatek hlubších přátelských vztahů, nedostatek koníčků a zájmů, nedostatek tělesného 

pohybu, špatné stravovaní, vysoké skóre těžkých životních událostí, špatné existenční 

podmínky (bydlení, finance)“ (Pešek et Praško, 2016, str. 18) 

 

3.5 Možnosti, jak předcházet syndromu vyhoření 

V této podkapitole se zaměříme na možnosti, které mohou napomoci předcházet syndromu 

vyhoření. Jsou to nabídky změn, jež člověk může snadno udělat. 

Takovou změnou může být například zařazení kondičního cvičení do volnočasových 

aktivit. Také je vhodné, pokud se cítíme přetížení v práci, pokusit se domluvit 

s nadřízeným změnu pracovní náplně, případně striktně dodržovat pracovní dobu (u 

workholiků, kteří tráví v práci více času, než je jejich povinností),  nebo dokonce udělat 

razantní krok a práci změnit úplně. Pokud nám nevyhovuje sociální klima na pracovišti, je 

vhodné si popovídat s kolegy a pokusit se o změnu tohoto stavu, například se i snažit 
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iniciovat zavedení supervize na pracovišti. Je vhodné si také lépe organizovat čas, sestavit 

si plán a dodržovat jej, stanovit si cíle a odměny, pokud jich dosáhneme. 

(Stock, 2010, str. 59) 

Velice hezky zpracované toto téma je v knize Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření od 

Radkina Honzáka, který zmínil ve své knize desatero sester z anglických hospiců: 

- „Buď sama k sobě laskavá a vlídná. 

- Uvědom si, že tvým úkolem je pomáhat změnám, ne násilně měnit druhé. 

- Najdi si své útočiště – místo klidu. 

- Buď druhým oporou, neboj se je pochválit, nauč se to přijímat od nich. 

- Uvědom si, že v situaci, v níž jsi, jsou zcela oprávněné občasné pocity bezmoci. 

- Snaž se obměňovat své pracovní postupy. 

- Najdi rozdíl mezi naříkáním, které přináší úlevu, a naříkáním, které tě ničí. 

- Když jdeš domů, soustřeď se na dobré věci. 

- Snaž se sama sebe povzbuzovat a posilovat. 

- Využívej posilujících prvků přátelství. 

- Ve volném čase nehovoř o práci. 

- Plánuj si chvíle oddechu a odpočinku. 

- Nauč se říkat – rozhodla jsem se – namísto – musím. 

- Nauč se říkat NE, zač stojí každé tvé ano, když nikdy neumíš říct NE? 

- Netečnost a  rezervovanost ve vztahu k druhým lidem je nebezpečnější než připustit 

si myšlenku, že se dál nedá už více dělat. 

- Raduj se, směj se, hrej si.“ (Honzák, 2015, str. 217) 

 

Roman Pešek s Jánem Praškem ve své knize Syndrom vyhoření – jak se prací a 

pomáháním druhým nezničit uvedli tabulku, ve které jsou zmíněny vztahy jak k sobě 

tak k ostatním, jež nám pomáhají v odolnosti proti syndromu vyhoření: 

VZTAH K SOBĚ A OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI 

Jsou si vědomi vlastní hodnoty a důležitosti. 

Vědí, že jejich hodnota není určována jen tím, co si o nich myslí druzí lidé. 

Přijímají se takoví, jací jsou, a dokáží jednat v souladu se sebou a svými hodnotami. 

Jsou zvědaví a otevření vůči novým věcem a změnám. 
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Jsou kreativní, umějí např. frustraci vyjádřit uměleckými prostředky. 

Konstruktivně přistupují k problémům, které vnímají jako „výzvu něco nového se 

naučit a zažít“, nikoli jako „ohrožení“. 

Nepříjemné události vnímají jako „náročné“, nikoli jako „nesnesitelné“. 

Umějí nacházet výhody i ve špatných zkušenostech. 

Ovládají základní asertivní dovednosti. 

Umějí přiznat své chyby a nezdary, ze kterých se snaží vzít si ponaučení. 

Mají své strachy a pochybnosti, ale moc jim nepodléhají. 

Mají určitý nadhled, dokáží se na problémy dívat ze širší perspektivy. 

Mají smysl pro humor a umějí se zasmát i sami sobě. 

Umějí relaxovat, mají dostatek tělesného pohybu, zájmů a koníčků. 

Přijímají své pozitivní i negativní emoce jako zdroj plnohodnotného prožívání i 

poučení. 

VZTAH KE DRUHÝM LIDEM 

Mají pozitivní (přátelský) postoj ke druhým lidem, jsou empatičtí a tolerantní. 

Hledají a umějí si udržet blízké a hodnotné vztahy, 

Mají dostatečnou sociální oporu (rodina, přátelé, spolupracovníci). 

Snaží se s druhými vycházet dobře, ale zároveň jsou nezávislí, 

umějí si vytvořit a udržet pevné hranice mezi sebou a ostatními lidmi.  

Hledají u druhých lidí silné stránky a pozitiva a podporují je. 

Mají zájem o druhé lidi a přirozeně druhým pomáhají. 

VZTAH K ŽIVOTU A HODNOTOVÝ SYSTÉM 

Považují život za smysluplný a mají k němu vesměs pozitivní postoj. 

Ze „šachovnice“ života, která se skládá z podobného počtu černých 

a bílých políček, vnímají více ta bílá. 

Mají vyvážený hodnotový systém (já, rodina, transcendence). 

Jsou přesvědčeni, že mají na svůj život určitý vliv, mohou ho dobře usměrňovat,  

ale zároveň nemusejí mít všechno stále pod kontrolou. 

Umějí si plánovat čas a ten vyváženě rozdělovat mezi práci, rodinu, přátele a své 

zájmy. 

 

(Pešek et Praško, 2016, str. 23 - 24) 



46 
 

Těchto dvacet jedna rad, jak přistupovat k životu, nám poskytuje možnost zvýšit svou 

odolnost vůči stresu, potažmo i k syndromu vyhoření. Jsou to maličkosti, které když 

změníme, ulehčí nám celý život. Asi není reálné změnit ihned celý svůj život a přístupy 

k němu. Je dobré se zaměřit na jednotlivé body a postupně se nad nimi zamyslet a 

snažit se upravit svůj přístup tak, abychom byli sami se sebou spokojení. Za velice 

důležitou část považuji časové plánování a schopnost rozdělit pozornost mezi práci, 

rodinu, přátele a své zájmy, jakmile je jedna z těchto částí opomíjena, dochází 

k narušení křehké rovnováhy. Lidé přirozeně potřebují pevné zázemí, když například 

vztahy v rodině jsou narušené, jedinec má pak možnost opřít se o ostatní oddíly. 

Naopak když je člověk v něčem úspěšný, přenáší radost i do ostatních částí, kde své 

emoce sdílí. 

„Lidé, kteří jsou v životě spokojení, jsou často i více odolní vůči stresu. Jeden z modelů 

životní spokojenosti říká, že náš život by měl stát na třech pevných pilířích: práci, 

rodině a volném času. Důležité je mít práci, která nás dostatečně uspokojuje, a být 

v pracovním kolektivu, kde se cítíme dobře. Také je fajn mít podporujícího a 

chápajícího partnera. Oporou a zdrojem pozitivních emocí mohou být i naše děti a 

rodiče, popř. prarodiče.  Významný z hlediska pocitu životní spokojenosti a 

smysluplnosti je volný čas, který bychom měli věnovat vlastnímu rozvoji, svým 

koníčkům, zájmům a přátelům „první kategorie“, s nimiž máme utvořené hlubší a 

důvěrnější vztahy. Je vhodné, pokud tyto tři oblasti jsou v našem životě rozprostřeny 

rovnoměrně, protože „stůl životní spokojenosti“ je nejstabilnější tehdy, když je 

podpírán třemi silnými nohami. Pokud je dlouhodobě postavený jen na dvou, nebo 

dokonce jen na jedné noze, nebo pokud jsou opěry velmi slabé, tak se životní 

spokojenost, potažmo i naše psychická odolnost a emoční stabilita stává vratkou. 

(Pešek et Praško, 2016, str. 24) 

Shrneme-li výše psané, každý z nás potřebuje mít pocit, že někam patří – má pevné 

rodinné zázemí, milujícího partnera, rodiče a další příbuzenstvo. Dále dělá práci, která 

ho naplňuje a přináší mu uspokojení, že jeho činnost je smysluplná a užitečná. 

V neposlední řadě má volnočasové aktivity, při kterých může relaxovat, uvolnit se a 

také mít chvilku času pouze pro sebe, bez povinností a starostí běžného dne. 
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„Významným krokem je, když člověk přestane hledat vinu a vysvobození ve vnějším 

světě a odpovědně vezme své zdraví do vlastních rukou a uvědomí si, že to pro něj není 

jen břímě, ale také vysvobození.“ (Prieβ, 2015, str. 150) 

Tato myšlenka přináší mnohé, ke svému životu i zdraví jsme si odpovědní právě my 

sami a pokud nevznikne impulz pro změnu od nás, z našeho nitra, ostatní lidé s tím nic 

nenadělají. Lékaři, psychologové, partneři, přátelé se mohou snažit o pomoc, ale pokud 

jedinec sám o změnu nestojí, není jejím strůjcem a nepřijme ji, nic se nezmění. 
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4 Vlastní výzkum 

4.1 Charakteristika výzkumu 

Výzkum jsem provedla na vybraných školách v Chrudimi. Jako zkoumané školy jsem 

zvolila Gymnázium Josefa Ressela (dále GJR) a Základní školu Chrudim, Dr. Jana Malíka 

(dále ZŠM). Volba škol byla záměrná, jelikož jsem chtěla zkoumat četnost výskytu 

syndromu vyhoření na různých typech škol.  

Obě školy mají v povědomí místní populace vysokou míru úspěšnosti svých žáků, ačkoliv 

mají diametrálně odlišné přístupy k vzdělávání svých žáků.  

ZŠM má vytvořen vlastní vzdělávací program pro základní vzdělávání  (ZŠ Dr. Malíka, 

2009) který přispívá k vytváření pozitivního sociálního klimatu na škole. Např. pomocí 

partnerského vztahu učitel – žák. 

GJR se zaměřuje na kvantitativní i kvalitativní rozvoj vědomostí žáků, u kterých je 

předpoklad vyšší tolerance zátěže a vyšších intelektuálních schopností. To ilustruje počet 

projektů, na kterých se GJR podílí (Gymnázium J. Ressela, 2016) 

 

4.2 Druh výzkumu 

Z důvodu většího počtu respondentů jsem zvolila kvantitativní výzkum. Chráska uvádí 

(2007, s. 12), že kvantitativní výzkum je „záměrná a systematická činnost, při které se 

empirickými metodami zkoumají (ověřují, verifikují, testují) hypotézy o vztazích mezi 

pedagogickými jevy“.  

Kvantitativní výzkum pracuje s číselnými údaji, zjišťuje jejich počet, rozsahy a frekvence. 

Číselné údaje zpracováváme matematicky. Je možno s nimi provádět většinu 

matematických operací a využít další metody matematické statistiky (vyjádření směrodatné 

odchylky nebo statistické významnosti rozdílu mezi dvěma nebo více výsledky)  

 

4.3 Výzkumný problém 

Za výzkumný problém pro svoji diplomovou práci považuji: „Zda-li další vzdělávání 

učitelů má vliv na prevenci syndromu vyhoření?“ 
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4.4 Cíl výzkumu 

Z výzkumného problému vychází i cíl práce.  

Hlavním cílem diplomové práce je porovnání počtu výskytů předpokladů syndromu 

vyhoření na školách s různými přístupy ke vzdělávání. 

Vedlejším cílem je sledování koheze odpovědí na vybrané otázky na jednotlivých školách. 

  

4.5 Výzkumné otázky 

 

VO1: Jsou rozdílné názory učitelů na obou zkoumaných školách na další vzdělávání? 

VO2: Mají učitelé na daných školách možnost supervize? 

VO3: Mají učitelé volnočasové aktivity, což může být jedním z preventivních kroků před 

syndrome vyhoření? 

VO4: Považují učitelé další vzdělávání pospěšné v prevenci proti syndromu vyhoření? 

 

4.6 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumným vzorkem pro výzkum mé diplomové práce se stali učitelé GJR a ZŠM v 

Chrudimi. Šlo tedy o záměrný výběr. Celkový počet výzkumného vzorku je 60 

respondentů. Vždy se jednalo o celý pedagogický sbor dané školy – 27 respondentů na 

ZŠM a 33 respondentů na GJR. 
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4.6.1 Pohlaví respondentů 

 

 

 

V teoretické části jsme se mohli dočíst, že ve školství pracuje 75% žen, zmíněno také bylo, 

že tento poměr zastoupení se mění se stupněm vzdělávání, v mateřské škole je nejvyšší 

podíl žen a to 99%, na prvním stupni je to 94,8%, na druhém stupni 74,3% a na středních 

školách 58,3%.  V mnou zkoumaných školách je zastoupení následovné. ZŠM se drží 

globálního průměru se zastoupením 74% žen. Na GRJ je poměr žen vyšší, 82%, ačkoli by 
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se dala očekávat vzrůstající tendence, jelikož má GRJ blíže k střední škole, a tedy 

zastoupení mužů by mělo být  vyšší. 

 

4.6.2 Věk respondentů 

 

 

Pokud porovnáme zastoupení učitelů v určitých věkových skupinách, zjistíme, že u ZŠM je 

rozložení poměrně vyrovnané. V první a třetí skupině (tj. 21-30 a 41-50) nalezneme 

shodný počet 5 osob, v druhé skupině (31-40) je 7 osob, čtvrtá skupina je nejvíce 

zastoupena a to 9 osobami (51-60) a starší osoba nad 61 let je pouze jedna. Oproti tomu na 

GRJ nevyučuje žádná osoba v první věkové sekci (21-30), v druhém rozmezí již 

nalezneme 6 osob (31-40), nejsilnější 15ti člennou skupinou jsou osoby ve věku 41-50, 

druhou silnou skupinou s 11 členy jsou učitelé 51-60 a stejně jako na ZŠM je jedna osoba 

starší 61 let. Na GRJ nalezneme mnohem četnější zastoupení učitelů v třetí a čtvrté 

skupině, tj. ve věkovém rozmezí od 41 do 60 let.   
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Délka praxe značně koresponduje s věkovým zastoupením osob učících na obou školách. 

Vzhledem k tomu, že na ZŠM je více mladších osob, je logické, že zde také nalezneme na 

rozdíl od GRJ osoby, které spadají do prvních dvou skupin rozdělujících délku praxe (tj. 0-

5 let, 6 – 10 let). V dalších dvou rozmezích je obdobné zastoupení jako u stoupajícího věku 

učitelů. Na GRJ nalezneme vyučující pouze s délkou praxe 11-20 a 21 a více let. 

 

4.6.3 Vzdělání respondentů 
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U obou škol můžeme pozorovat nejvíce zastoupené magisterské vzdělání a to s 82% u 

ZŠM, a s 88% u GRJ. Rozdílné jsou ovšem nižší stupně vzdělání na ZŠM a to 

středoškolské a bakalářské vzdělání v 7% zastoupení u obojího. To je ovlivněno 

dokončováním studia některých učitelů. Na GRJ se takto vzdělané osoby nenachází. Vyšší 

než magisterské vzdělání nalezneme na ZŠM v 4% zastoupení a na GRJ v 12%.   
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4.6.4 Velikost obce 

 

 

Dle výroční zprávy k roku 2016 je počet obyvatel v městě Chrudimi, ve kterém probíhal 

výzkum na obou školách, 22 714 osob. Dle zvolených odpovědí respondentů vyplývá, že 

se může jednat o obyvatele tohoto města a tedy vyučují v místě bydliště.  

 

4.7 Výzkumná metoda a způsob výběru dat 

Výzkumnou metodu jsem zvolila anonymní dotazníkové šetření s uzavřenými otázkami. 

Část otázek byla určená pro zjištění faktů o respondentech a zároveň slouží jako filtrační 

položky, které rozčlení vzorek do určitých skupin. Účastník výzkumu si může zvolit vždy 

jen jednu z nabízených odpovědí. Část otázek je řešená pomocí míry souhlasu s daným 

tvrzením.  

 

Dotazník jsem sestavila ze dvou hlavních částí. První úvodní část seznamuje respondenty 

s mou osobou, s oborem, který studuji a s tématem diplomové práce. Také jsou zde 

uvedeny pokyny k vyplnění dotazníku.  Druhou částí jsou uzavřené otázky, které jsou 

členěny do čtyř částí, první je zaměřená na respondenty. Zjišťujeme jejich pohlaví, věk, 

délku praxe ve školství, zařazení, na jakém typu školy pracuje, jaké je jejich nejvyšší 

dosažené vzdělání, velikost obce, ve které žijí. Druhá část se zajímá o nastavení jedince, 
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zkoumá různé oblasti, v kterých se může projevit syndrom vyhoření. Třetí část je zaměřená 

na nastavení školy a poslední pátá část se soustřeďuje na další vzdělávání pedagogů.  
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4.8 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

Tato podkapitola je věnována výsledkům dotazníkového šetření a interpretaci závěrů, ke 

kterým jsem došla. 

4.8.1 Chronické nemoci 

 

 

 Ano Ne Nevím Celkem 

Počet (ZŠM) 2 24 1 27 

Procenta (ZŠM) 7,41 % 88,89 % 3,70 % 100 % 

Počet (GRJ) 6 27 0 33 

Procenta (GJR) 18,18 % 81,82 % 0% 100 % 
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Pokud porovnáme počet osob, které se léčí s chronickými nemocemi je na obou školách 

poměrně nízká. Na ZŠM pouhých 7,41 % ze všech vyučujících, a na GRJ je to o necelých 

jedenáct procent více a to 18,18 %.  Na ZŠM byl jeden člověk, který zvolil možnost nevím. 

To může být způsobeno nevysvětlením pojmu – chronická nemoc, nebo nevolí se vyjádřit 

ke svému zdravotnímu stavu. 

4.8.2 Zájmová činnost 

 

 

 Mám Nemám Nevím Celkem 

Počet (ZŠM) 25 1 1 27 

Procenta (ZŠM) 92,60 % 3,70 % 3,70 % 100 % 

Počet (GJR) 31 2 0 33 

Procenta (GJR) 93,94 % 6,06 % 0% 100 % 

 

V tomto grafu a  přiložené tabulce si můžeme prohlédnout, jak je vysoká míra 

volnočasových aktivit, které pomáhají lidem relaxovat. U ZŠM je to 92,60  % a u GRJ je to 
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93,94 % všech  respondentů. Záporně na tuto otázku odpověděli celkem tři osoby z obou 

škol a jedna osoba odpověděla nevím na ZŠM.  

 

4.8.3  I přes dostatek spánku jsem unavený/á 

 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 2 6 11 6 2 

Procenta 

(ZŠM) 
7,41 % 22,22 % 40,74 % 22,22 % 7,41 % 

Počet (GJR) 3 5 13 11 1 

Procenta 

(GJR) 
9,09 % 15,15 % 39,39 % 33,33 % 3,03 % 

 

V otázce únavy i při dostatku spánku jsou již data značně různorodější. Na ZŠM 

nalezneme dvě osoby, které s tímto výrokem souhlasí, šest, kterých spíše souhlasí, jedenáct 

osob, které spíše nesouhlasí, šest osob nesouhlasících a dvě s možností nevím. U GRJ tři 
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osoby odpověděly, že souhlasí, pět, že spíše souhlasí, třináct spíše nesouhlasí, jedenáct 

nesouhlasí a jeden zařadil odpověď nevím.¨ 

 

4.8.4 Jistota v sebe sama 

 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 7 17 2 0 1 

Procenta 

(ZŠM) 
25,93 % 62,96 % 7,41 % 0 % 3,70 % 

Počet (GJR) 16 13 2 2 0 

Procenta 

(GJR) 
48,79 % 39,39 % 6,06 % 6,06 % 0 % 

 

V této otázce se jednotlivé školy značně rozcházejí. Obě sice shodně mají nejvíce 

zastoupené odpovědi souhlasím nebo spíše souhlasím. Ale na ZŠM je méně osob, které 

souhlasí a to s 25,93 % a na GRJ je tomu tak u 48,79%. Opačný trend je u spíše souhlasím, 

kde má zase více procentní zastoupení ZŠM  s 62,96 % a GRJ je za ní s 39,39 %. Spíše 
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souhlasím odpověděli na obou školách shodně dvě osoby, což na ZŠM činilo 7,41 % a na 

GRJ 6,06 %. Nesouhlas projevili pouze dvě osoby na GRJ, které tak získaly 6,06 %. Na 

ZŠM opět jedna osoba zvolila možnost nevím – 3,70%. 

 

4.8.5 Ohodnocení 

 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Nesouhlas

ím 
Nevím 

Počet (ZŠM) 5 16 4 1 1 

Procenta 

(ZŠM) 
18,52 % 59,26 % 14,81 % 3,70 % 3,70 % 

Počet (GJR) 4 14 8 4 3 

Procenta 

(GJR) 
12,12 % 42,42 % 24,24 % 12,12 % 9,09 % 

 

Náležitě ohodnoceno si připadá na ZŠM pět osob, tedy 18,52%, na GRJ je to o jednoho 

člověka méně, tedy čtyři, což je 12,12%. Spíše souhlasí s tímto tvrzením šestnáct osob ze 
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ZŠM,, neboli 59,26%, na GRJ je tomu tak u čtrnácti osob, což činí 42,42 %. Odpověď 

spíše nesouhlasím zvolili čtyři osoby ze ZŠM – 14,81 % a osm z GRJ – 24,24 %. Vůbec 

není spokojen jeden člověk ze ZŠM, který tvoří 3,70 % a čtyři osoby z GRJ což je 12,12 

%. Možnost nevím si vybral jeden člověk ze ZŠM (3,70 %) a tři osoby z GRJ (9,09 %). 
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4.8.6 Porozumění sobě samému 

 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 10 12 1 1 3 

Procenta 

(ZŠM) 
37,07 % 44,44 % 3,70 % 3,70 % 

11,11 

% 

Počet (GJR) 21 8 2 0 2 

Procenta 

(GJR) 
63,64 % 24,24 % 6,06 % 0 % 6,06 % 

 

U otázky rozumím sám sobě zvolilo deset osob ze ZŠM, že souhlasí což tvoří 37,07 %, 

spíše souhlasím zvolilo 12 osob neboli 44,44 %. Spíše nesouhlasí jeden člověk a stejně 

takový počet také nalezneme u kolonky nesouhlasím, což každé tvoří 3,70 %. Možnost 

nevím na této škole zvolily tři osoby, což odpovídá 11,11 %. Na GRJ více jak polovina 

dotazovaných souhlasí s tímto výrokem, a to celkem 21 osob což znamená 63,64%, spíše 

souhlasí osm lidí, neboli 24,24 %. Dvě osoby spíše nesouhlasí – 6,06 %, žádná osoba 
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nezvolila možnost, že by nesouhlasila – tedy, že by si nerozuměla a dvě osoby si vybraly 

možnost nevím, což tvoří 6,06 %. 

4.8.7 Pevné rodinné zázemí 

 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet 

(ZŠM) 
12 9 1 2 3 

Procenta 

(ZŠM) 
44,44 % 33,33 % 3,70% 7,41 % 11,11 % 

Počet (GJR) 27 3 1 2 0 

Procenta 

(GJR) 
81,82 % 9,09 % 3,03 % 6,06 % 0 % 
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V otázce pevného rodinného zázemí je výrazněji pozitivní reakce od učitelů z GRJ, ti 

uvedli, že souhlasí v 81,82% případech, spíše souhlasí v 9,09%, spíše nesouhlasí 3,03%, 

nesouhlasí 6,06%. Na ZŠM souhlasilo s tímto výrokem 44,44%, spíše souhlasilo 33,33%, 

spíše nesouhlasilo 3,70% a nesouhlasilo 7,41%. Možnost nevím zvolilo 11,11%. 

 

4.8.8 Pocit ohrožení při jednání s cizími lidmi 

 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 1 1 12 11 2 

Procenta 

(ZŠM) 
3,70 % 3,70 % 44,44 % 40,74 % 7,41 % 

Počet (GJR) 0 4 6 23 0 

Procenta 

(GJR) 
0 % 12,12 % 18,18 % 69,70 % 0 % 
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Ohrožený při jednání s jinými lidmi si připadá jeden člověk na ZŠM, na GRJ nikdo, spíše 

souhlasí s tímto výrokem jeden učitel ze ZŠM, a čtyři osoby z GRJ, spíše nesouhlasí 

dvanáct osob ze ZŠM, na GRJ je tomu tak u šesti osob. Možnost nesouhlasím zvolilo 

jedenáct osob ze ZŠM a na GRJ dvacet tři osob. Nevím vybraly pouze dvě osoby na ZŠM. 
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4.8.9 Pijete víno nebo pivo každý den 

 

 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 4 5 5 13 0 

Procenta 

(ZŠM) 
14,81 % 18,52 % 18,52 % 48,15 % 0 % 

Počet (GJR) 4 5 5 18 1 

Procenta 

(GJR) 
12,12 % 15,15 % 15,15 % 54,55 % 3,03 % 

 

 

Tato otázka se zaměřovala na pití alkoholu v podobě piva či vína každý den, s tímto 

tvrzením souhlasily shodně čtyři osoby na obou školách, spíše souhlasím zvolilo opět 

shodně pět osob na každé škole a naprosto stejný výsledek mělo i spíše nesouhlasím. 

Nesouhlas zvolilo třináct osob ze ZŠM a osmnáct učitelů z GRJ, tam jedna osoba zvolila 

možnost nevím. 
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4.8.10  Spokojenost se svou prací 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet 

(ZŠM) 
11 15 1 0 0 

Procenta 

(ZŠM) 
40,47 % 55,56 % 3,70 % 0 % 0 % 

Počet (GJR) 17 15 0 1 0 

Procenta 

(GJR) 
51,52 % 45,45 % 0 % 3,03 % 0 % 

 

Spokojenost se svou prací vyjádřilo velké procento učitelů, na ZŠM souhlasilo 40,47%, 

spíše souhlasilo 55,56%, spíše nesouhlasilo 3,70%, nesouhlasím ani nevím nebylo zvoleno. 

Na GRJ souhlasilo 51,52%, spíše souhlasilo 45,45%, spíše nesouhlasím nezvolil nikdo, 

nesouhlasím zvolilo 3,03% a nevím nebylo využito. 
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4.8.11  Supervize na pracovišti 

 

 

 

 Mám Nemám Nevím Celkem 

Počet (ZŠM) 21 4 2 27 

Procenta (ZŠM) 77,78 % 14,82 % 7,41 % 100 % 

Počet (GJR) 21 1 11 33 

Procenta (GJR) 63,64 % 3,03 % 33,33 % 100 % 

 

Na ZŠM 77,87 % sboru zvolilo odpověď, že mají možnost supervize na pracovišti, 14,82% 

zakroužkovalo že nemají tuto možnost, a 7,41 % nevědí. Na GRJ vybralo možnost, že mají 

možnost supervize 63,64 % učitelů, variantu nemám 3,03 % a nevím zaškrtlo 33,33 %. 
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4.8.12  Sociální klima na pracovišti 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 7 14 6 0 0 

Procenta 

(ZŠM) 
25,93 % 51,85 % 22,22 % 0 % 0 % 

Počet (GJR) 6 18 2 4 3 

Procenta 

(GJR) 
18,18 % 54,55 % 6,06 % 12,12 % 9,09 % 

 

Na ZŠM byly zastoupeny pouze možnosti souhlasím s 25,93%, spíše souhlasím s 51,85% a 

spíše nesouhlasím s 22,22 %. Na GRJ využili respondenti celou škálu, souhlasím si 

vybralo pouze 18,18%, spíše souhlasím 54,55 %,  spíše nesouhlasím 6,06%, nesouhlasím 

12,12 % a nevím zvolilo 9,09%. 
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4.8.13  Zájem o další vzdělávání 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 13 12 2 0 0 

Procenta 

(ZŠM) 
48,15 % 44,44 % 7,41 % 0 % 0 % 

Počet (GJR) 22 9 0 2 0 

Procenta 

(GJR) 
66,67 % 27,27 % 0 % 6,06 % 0% 

 

Dle těchto výsledků většina učitelů na obou zkoumaných školách má zájem o další 

vzdělávání. Na ZŠM zvolilo možnost, že souhlasí, 48,15% respondentů, spíše souhlasí 

44,44 %, spíše nesouhlasí 7,41 %, další možnosti nebyly zastoupeny. Na GRJ souhlasí 

66,67% účastníků výzkumu, 22,27% spíše souhlasí, spíše nesouhlasí nezvolil nikdo, 

nesouhlasí 6,06%, a možnost nevím je také bez zastoupení. 
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4.8.14  Prospěšnost dalšího vzdělávání s ohledem na prevenci syndromu 

vyhoření 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 25 2 0 0 0 

Procenta 

(ZŠM) 
92,59 % 7,41 % 0 % 0 % 0 % 

Počet (GJR) 24 7 2 0 0 

Procenta 

(GJR) 
72,73 % 21,21 % 6,06 % 0 % 0% 

 

Prospěšnost dalšího vzdělávání  v kontextu prevence syndromu vyhoření považuje 

převážná většina za prospěšné. Na ZŠM s tímto výrokem souhlasí 92,59 % dotazovaných, 

spíše souhlasí 7,41%, jiná možnost nebyla zvolena. Na GRJ souhlasí 72,73 % respondentů, 

21,21 % spíše souhlasí, 6, 06% spíše nesouhlasí. Ostatní možnosti také nebyly zastoupeny. 
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4.8.15  Důležitost dalšího vzdělávání 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 22 3 0 0 2 

Procenta 

(ZŠM) 
81,48 % 11,11 % 0 % 0 % 7,41 % 

Počet (GJR) 21 9 1 2 0 

Procenta 

(GJR) 
63,63 % 27,27 % 3,03 % 6,06 % 0 % 

 

U důležitosti dalšího vzdělávání míra souhlasu mírně klesla, ale i tak jsou výsledky 

poměrně vysoké. Na ZŠM považuje za důležité další vzdělávání pedagogů 81,48 %, spíše 

souhlasí 18,52%, spíše nesouhlasím a nesouhlasím nezvolil nikdo a nevím dalo 7,41% 

respondentů. Na GRJ souhlasí 63,63 %, spíše souhlasí 27,27 %, spíše nesouhlasí 3,03 %, 

nesouhlasí 6,06 % a nevím nezvolil nikdo. 
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4.8.16 Organizuje škola školení/kurzy 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 21 6 0 0 0 

Procenta 

(ZŠM) 
77,78 % 22,22 % 0 % 0 % 0 % 

Počet (GJR) 12 4 4 11 2 

Procenta 

(GJR) 
36,36 % 12,12 % 12,12 % 33,33 % 6,06 % 

 

 

U této otázky se značně liší odpovědi jednotlivých škol. Na ZŠM se učitelé shodli, že 

souhlasí (77,78%) či spíše souhlasí (22,22%) s tím, že škola organizuje školení a nebo 

kurzy pro učitele. Na GRJ bylo obsažena celá škála odpovědí. Souhlas vyjádřilo 36,36%, 

spíše souhlasilo 12,12%, spíše nesouhlasilo také 12,12%, nesouhlasilo 33,33%, a nevím 

zvolilo 6,06% ze všech dotazovaných. 
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4.8.17  Poskytování nabídek školení či kurzů od školy 

 

 Souhlasím 
Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Nevím 

Počet (ZŠM) 19 2 2 0 2 

Procenta 

(ZŠM) 
70,37 % 7,41 % 7,41 % 0 % 7,41 % 

Počet (GJR) 22 6 1 2 2 

Procenta 

(GJR) 
66,67 % 18,18 % 3,03 % 6,06 % 6,06 % 

 

V otázce poskytování nabídek kurzů a školení se již názory respondentů liší, ačkoli 

nadpoloviční většina z obou škol spíše souhlasí. Na ZŠM souhlas vyjádřilo 70,73 %, spíše 

souhlasilo 7,41 %, spíše nesouhlasilo 7,41  %, nesouhlasím nezvolil nikdo, a neví vybralo 

7,41 %. Na GRJ souhlasilo 66,67 %, spíše souhlasilo 18,18 %, spíše nesouhlasilo 3,03 %, 

nesouhlasilo 6,06 % a nevím vybralo 6,06% ze všech dotazovaných na dané škole. 
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4.9 Vyhodnocení výzkumných otázek 

V této části shrneme výsledky dotazníkového šetření a zjistíme tak odpovědi na jednotlivé 

výzkumné otázky, které jsme si na začátku položili. 

 

4.9.1 VO1: Jsou rozdílné názory učitelů na obou zkoumaných školách na 

další vzdělávání? 

Shrneme-li výsledky z dotazníkového šetření, tak u důležitosti dalšího vzdělávání učitelů 

byla míra souhlasu poměrně vysoká. Na ZŠM považuje skoro celý pedagogický sbor za 

důležité další vzdělávání pedagogů, pouze 7,41%, tedy dva lidé, zvolili odpověď nevím. 

Jinak všichni volili buď souhlasím nebo spíše souhlasím. I na GRJ  více než 90 % 

respondentů považuje další vzdělávání za důležité - konkrétněji souhlasí 63,63 %, spíše 

souhlasí 27,27 %, spíše nesouhlasí 3,03 %, nesouhlasí 6,06 % a nevím nezvolil nikdo. 

Můžeme tedy říci, že názor na další vzdělávání pedagogů se na školách téměř neliší.  

 

4.9.2 VO2: Mají učitelé na daných školách možnost supervize? 

Odpovědi na tuto otázku se poněkud liší, ačkoli nabídka by měla být pro všechny 

pedagogy na dané škole stejná. Je otázkou, zda jsou učitelé dostatečně informováni o 

svých možnostech, či nemají o dané služby zájem. V případě nezájmu nemají potřebu 

zjišťovat další informace a tuto službu využívat. Nebo možností supervizí využívají a ani 

nevědí, že se o supervize jedná.  Tyto závěry podkládají výsledky z dotazníkového šetření 

na daných školách, kde se jednotlivci vyjádřili následovně: Na ZŠM 77,87 % sboru zvolilo 

odpověď, že mají možnost supervize na pracovišti, 14,82% zakroužkovalo, že nemají tuto 

možnost, a 7,41 % nevědí. Na GRJ vybralo variantu, že mají možnost supervize, 63,64 % 

učitelů, variantu nemám 3,03 % a nevím zaškrtlo 33,33 %. 
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4.9.3 VO3: Mají učitelé volnočasové aktivity, což může být jedním 

z preventivních kroků před syndromem vyhoření? 

Je velice pozitivní, že skoro všichni dotazovaní mají volnočasové aktivity, u kterých si 

dokážou odpočinout a uvolnit se. Na ZŠM je tomu tak u necelých 93%, na GRJ u necelých 

94% respondentů.  

 

4.9.4 VO4: Považují učitelé další vzdělávání pospěšné, v prevenci proti 

syndromu vyhoření? 

Pokud se měli učitelé vyjádřit k prospěšnosti dalšího vzdělávání učitelů jako k jedné 

z možností prevence vyhoření, většina všech respondentů se shodla na tom, že si myslí, že 

v tomto směru další vzdělávání opravdu prospěšné je. Konkrétně v číslech je to na ZŠM  

stoprocentní zastoupení buď souhlasím, nebo spíše souhlasím – to bylo zastoupeno 

v necelých osmi procentech. Na GRJ necelých devadesát čtyři procent souhlasilo či spíše 

souhlasilo a pouhých šest procent spíše nesouhlasilo.   
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4.10 Vyhodnocení hlavního cíle 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo porovnání počtu výskytů předpokladů syndromu 

vyhoření na školách s různými přístupy ke vzdělávání.  

U léčby chronických nemocí je vyšší zastoupení a to se šesti respondenty GRJ. Na ZŠM se 

léčí pouze dvě osoby. 

Většina účastníků dotazníkového šetření uvedla, že má volnočasovou činnost, u které si 

může odpočinout. (Pouze dva na GRJ nemají, a na ZŠM jeden uvedl, že neví, a jeden, že 

nemá). 

V otázce ohodnocení se již odpovědi značně různily a byla zastoupena celá škála odpovědí, 

toto může být rizikový faktor, kde by mohl být zdroj problému. Viz vyhodnocení dané 

otázky. Náležitě ohodnoceno si připadá na ZŠM pět osob, tedy 18,52%, na GRJ je to o 

jednoho člověka méně, tedy čtyři osoby, což je 12,12%. Spíše souhlasí s tímto tvrzením 

šestnáct osob ze ZŠM, neboli 59,26%, na GRJ je tomu tak u čtrnácti osob, což činí 42,42 

%. Odpověď spíše nesouhlasím zvolily čtyři osoby ze ZŠM – 14,81 % a osm z GRJ – 

24,24 %. Vůbec není spokojen jeden člověk ze ZŠM, který tvoří 3,70 % a čtyři osoby 

z GRJ což je 12,12 %. Možnost nevím si vybral jeden člověk ze ZŠM (3,70 %) a tři osoby 

z GRJ (9,09 %). 

Rodinné zázemí, které je podstatné jako základna bezpečí a pevných psychických vazeb 

zázemí každého jedince, se projevila jako poměrně silná podpora. Pouze devět lidí z obou 

škol zvolilo možnosti: spíše nesouhlasím, nesouhlasím, či nevím.  

Porozumění sobě samému je také poměrně silnou stránkou těchto pedagogů. Našlo se opět 

pouze devět osob na obou školách, které zvolily možnosti: spíše nesouhlasím, 

nesouhlasím, či nevím. 

Učitelé jsou rovněž sebejistí, pouhých devět z nich nezvolilo možnost: souhlasím či spíše 

souhlasím. To se projevilo i u otázky s tím související, zda se cítí v ohrožení při 

komunikaci s jinými lidmi – kde většina respondentů s tímto tvrzením nesouhlasila a tím se 

potvrdila jejich jistota v sebe sama. 

Dalším z možných ukazatelů nastávajícího syndromu vyhoření může být každodenní pití 

alkoholu, ovšem tento trend byl na daných školách poměrně nízký, pouze devět osob 
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z každé školy (tedy osmnáct celkem) zvolilo, že souhlasí či spíše souhlasí s tím, že si 

každý den dají sklenku vína nebo piva. 

V otázce spokojenosti se svou prací se našel na každé škole pouze jeden člověk, který buď 

zvolil spíše nesouhlasím či nesouhlasím. 

Pozitivnost sociálního klima na škole vnímají o něco málo lépe na ZŠM, kde jsou výsledky 

více zakotvené do třech skupin (souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím) než na 

GRJ, kde byla zastoupena celá škála odpovědí. Dalo by se tedy předpokládat, že na ZŠM 

jsou příjemnější mezilidské vztahy u kolegů, což by mělo působit pozitivněji na psychické 

nastavení jedince. Viz konkrétní číselné výsledky z dotazníkového šetření: Na ZŠM byly 

zastoupeny pouze možnosti: souhlasím s 25,93%, spíše souhlasím s 51,85% a spíše 

nesouhlasím s 22,22 %. Na GRJ využili respondenti celou škálu, souhlasím si vybralo 

pouze 18,18%, spíše souhlasím 54,55 %, spíše nesouhlasím 6,06%, nesouhlasím 12,12 % a 

nevím zvolilo 9,09%. 

Shrneme-li tyto faktory, ve většině se obě školy shodují, pouze u chronických nemocí je 

výraznější počet zastoupení na GRJ, což může být i ovlivněno výším věkem respondentů 

na této škole. V ostatních bodech jsou si školy i přes odlišné přístupy k výuce celkem 

rovny. 
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4.11 Shrnutí výsledků výzkumu  

Má diplomová práce je zaměřena na další vzdělávání pedagogů jako jeden z možných 

prostředků boje proti syndromu vyhoření. Dle dotazníkového šetření jsem došla 

k závěrům, že je spousta faktorů, které mohou ovlivnit začátek syndromu vyhoření, některé 

jsou lidé schopni do značné míry ovlivnit a jiné zase nikoli. Se zacílením na další 

vzdělávání pedagogů sami učitelé považují tuto činnost jako jednu z možností, která je 

prospěšná proti již zmíněnému syndromu vyhoření.  

Výzkum proběhl na dvou školách v Chrudimi, které mají naprosto odlišné přístupy 

k vzdělávání žáků, kteří je navštěvují. 

Na obou školách vyučuje více žen než mužů a to v porovnání – sedmdesát čtyři procent 

žen na ZŠM, a osmdesát dva procent na GRJ. 

Co se týče věkového zastoupení na ZŠM nalezneme celkem vyrovnané zastoupení všech 

věkových kategorií. Na rozdíl od GRJ, kde je nejsilnější zastoupení v pásmu čtyřicet jedna 

až padesát a padesát jedna až šedesát let. 

S věkem souvisí i délka praxe, na GRJ vyučují osoby s delší dobou působení ve školství. 

Věk také ovlivňuje dosažené vzdělání, na GRJ mají všichni pedagogové magisterské či 

vyšší než magisterské vzdělání. Na ZŠM vyučují i lidé s nižším stupněm vzdělání, kteří si 

školu teprve dokončují. 

Respondenti z obou škol dosáhli velice podobných výsledků v předpokladech k syndromu 

vyhoření, jejich rizika jsou poměrně nízká.  

V dílčích výzkumných otázkách jsme došli k tomu, že názor na další vzdělávání je na obou 

školách obdobný, považují ho za důležité. Tím pádem se neliší. Na možnosti supervize na 

školách se názory mírně lišily, vždy nadpoloviční většina věděla o možnostech supervizí 

na pracovišti. Bylo by zajímavé zkoumat, z jakého důvodu o ní nevědí ostatní členové 

pedagogického sboru a zda a jak reálně na pracovišti tato supervize probíhá. Velice 

pozitivní zprávou je, že učitelé na obou školách mají v hojném počtu volnočasové aktivity, 

u kterých se relaxují, což napomáhá nejen proti syndromu vyhoření, ale také u odbourávání 

stresu. Učitelé se také měli vyjádřit k tomu, zda považují další vzdělávání učitelů za 

prospěšné v boji proti syndromu vyhoření. Většina všech respondentů se shodla na tom, že 

si myslí, že v tomto směru další vzdělávání opravdu prospěšné je. Konkrétně v číslech je to 
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na ZŠM  stoprocentní zastoupení (buď souhlasím, nebo spíše souhlasím). Na GRJ necelých 

devadesát čtyři procent souhlasilo či spíše souhlasilo a pouhých šest procent spíše 

nesouhlasilo.   
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5 Závěr 

Na závěr diplomové práce bych si dovolila využít citát Mayrona D. Rushe, který říká: 

„Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím dvakrát více světla. Svíčka však zároveň 

dvakrát rychleji vyhoří.“  Tuto metaforu lze poměrně snadno přenést i na syndrom 

vyhoření u nás u lidí. Každý člověk má omezené množství energie, se kterou musí 

hospodařit, a pokud se pouze rozdává a sám již nic nepřijímá, nečerpá životní sílu zase 

zpět, musí mu zákonitě někdy dojít.  

V této diplomové práci jsem se snažila zachytit, jak náročné a častokrát málo oceňované 

povolání je učitelství. Kolik povinností a nároků na jedince má, že pro mnoho lidí se stává 

více posláním než pouhým zaměstnáním. Zároveň je velice potěšující, že se povědomí 

veřejnosti o syndromu vyhoření zvyšuje, a lidé se proti němu snaží bojovat. Překvapila mě 

vysoká míra volnočasových aktivit u pedagogů na obou zkoumaných školách. Také 

poměrně velká podpora zaměstnavatelů, potažmo vedení škol, kteří umožňují další 

vzdělávání svým zaměstnancům. Je otázkou, do jaké míry je tomu tak v reálném životě, a 

do jaké míry to byla odpověď v dotazníku. Případně jak častá jsou školení, kurzy a další 

formy následného vzdělávání pedagogů.   

V teoretické části můžeme nalézt z mého pohledu ucelený náhled na podstatné náležitosti 

učitelské profese v kontextu syndromu vyhoření. Snažila jsem se najít, zda jsou podobné 

osobnostní rysy u většiny učitelů. Ačkoli je těžké u tak velkého množství lidí předpokládat, 

že by si měli být podobní, jsou určité vlastnosti, které u učitelů očekáváme. Zmínili jsme si 

i různé typy dělení učitelů do určitých skupin. Pozastavili jsme se také u rolí, které učitel 

zastává. Vydefinovali jsme si, co znamená pojem klíčové kompetence a jaké jsou u učitelů. 

Shrnuli jsme si, jaké je postavení učitelů v České republice a z jakých úhlů na něj 

pohlížíme. Zabývali jsme se také vývojem profesní dráhy, jak se mění v průběhu času a 

získávání praxe. Zmínili jsme si vzdělávání učitelů obecně a i zacílené na další vzdělávání 

a jeho členění. Blíže jsme se zaměřili na supervize, jejich druhy, formy, členění a také 

přístupy supervizorů. Okrajově jsme si vymezili sociální klima na škole, co to znamená, a 

jaké faktory ho ovlivňují. Další velkou kapitolou byl samotný syndrom vyhoření a jeho 

vydefinování spolu s příbuznými pojmy. Vyjmenovali jsme si jednotlivé příznaky 

syndromu vyhoření, a co do nich spadá. Popsali jsme, jak můžeme poznat projevy a jaké 

jsou pak následné dopady. Neopomněli jsme také rizikové faktory, které nás mohou 

ohrožovat a s tím i spojené možnosti, jak se syndromu vyhoření bránit a předcházet mu. 
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V praktické části jsme se seznámili s hlavním cílem diplomové práce a dílčími 

výzkumnými otázkami. Popsali jsme si školy, ve kterých byl výzkum prováděn. Zabývali 

jsme se také jednotlivými otázkami, které nás informovaly o struktuře zkoumaného 

vzorku, jako například – věk respondentů, vzdělání, délka praxe, atd.  Dále došlo 

k vyhodnocení otázek zaměřených na jednotlivce či na školu, ve kterých pracují. Ke konci 

praktické části jsme si odpověděli na dílčí výzkumné otázky a zamysleli se nad hlavním 

cílem diplomové práce.  

Závěrem bych chtěla říci, že je velké množství lidí, kteří pracují v pomáhajících profesích 

a i dalších náročných odvětvích, při práci s lidmi. Investují sami sebe naplno a pro druhé se 

rozdávají. Je skvělé, že takové osoby jsou. Vždy by však měli mít na paměti, že musí 

myslet sami na sebe, protože pokud se vytěží, nebudou mít už možnost pomáhat. Proto 

bych doporučila všem, kteří jsou při práci v každodenním kontaktu s lidmi, aby si dělali 

radost. Dopřáli si v dnešní uspěchané době luxus mít čas sami pro sebe, pro svou rodinu, 

přátele. Práce není jediná část lidského života. Spokojenost či nespokojenost 

v jednotlivých sekcích se přenáší i do těch ostatních. 
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7 Přílohy 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

jmenuji se Kateřina Červinková, jsem studentkou 2. ročníku navazujícího 

magisterského studia oboru: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní 

školy a střední školy pedagogika - speciální pedagogika. Ráda bych Vás požádala o co 

možná nejpřesnější vyplnění tohoto dotazníku. Ten bude sloužit pouze k vyhotovení mé 

diplomové práce na téma - Další vzdělávání jako jeden z možných prostředků boje proti 

syndromu vyhoření u pedagogů. Dotazník je zcela anonymní. Pokud na některou otázku 

nebudete chtít odpovědět, prosím, přeskočte ji. 

Děkuji za vyplnění. 

Vámi zvolenou odpověď prosím zakroužkujte. 

 

1. Pohlaví: 

a) žena   b) muž 

 

2. Věk: 

a) 21 – 30 b) 31 – 40 c) 41 – 50 d) 51 – 60 e) 61 + 

 

3. Délka praxe ve školství: 

a)  0 – 5  b) 6 – 10  c) 11 – 20 d) 21 + 

 

4. Zařazení: 

a) 1. stupeň ZŠ  b) 2. stupeň ZŠ  c) gymnázium 

 

5. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) střední b) DiS.  c) Bc.  d) Mgr. e) vyšší než Mgr.  

 

6. Velikost obce ve které žijete (počet obyvatel): 
a) 0 - 1 000  b) 1 001 – 5 000 c) 5 001 – 25 000 d) 25 001 + 

 

7. Velikost školy (počet žáků): 
a) 0 - 50  b) 51 – 200  c) 201 – 400   d) 401 – 600 e) 601 + 

 

8. Léčíte se s chronickými nemocemi? 

a) ano  b) ne   c) nevím  

9. Máte zájmovou činnost, u které víte, že si odpočinete? 

a) mám b) nemám  c) nevím  
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10. Jste unavený/á, i když máte dostatek spánku? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

 

11. Jste si jistý/á sám/a sebou? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

 

12. Cítíte se náležitě ohodnocen/a? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e)nevím 

 

13. Rozumíte sám/a sobě? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

   

14. Máte pevné rodinné zázemí? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

 

15. Cítíte se při jednání s druhými lidmi v ohrožení? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

 

16. Dáte si rád/a skleničku vína/piva každý den? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím  

 

17. Jste spokojený/á se svou prací? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

 

18. Máte možnost supervizí na pracovišti? 

a) mám  b) nemám   c) nevím  

 

19. Vládne na Vašem pracovišti pozitivní sociální klima? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

 

20. Zajímáte se sám/a o možnost dalšího vzdělávání? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

 

21. Považujete další vzdělávání za prospěšné s ohledem na prevenci syndromu vyhoření? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 
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22. Je pro Vás důležité další vzdělávání? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím  

 

23. Organizuje Vaše škola kurzy/školení pro další vzdělávání svých zaměstnanců? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím  

 

24. Poskytuje Vaše škola nabídky kurzů/školení? 

a) souhlasím b) spíše souhlasím c) spíše nesouhlasím d) nesouhlasím e) nevím 

 


