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Pedagogická fakulta
v Českých Budějovicích.

Speciální pedagogika
v Olomouci. 

UJEP Brno – obor
pedagogika-sociologie.
JAK Bratislava – státní

rigorózní zkouška ze
sociologie. 

Externí učitelka Slezské
univerzity v Opavě, kde

přednášela Rétoriku
a Praktika z asertivity.

V roce 1991 založila
vlastní vzdělávací

Agenturu-T, kde organizuje
vzdělávací kurzy jak pro

školy, tak pro pracovníky
státní správy v rámci celé ČR.

Jako lektorka pracuje
dodnes. 

V posledních letech
přednáší v kurzech

zejména pro sociální
pracovníky péče o děti

a pro pěstouny v Ostravě
a v Olomouci. 

Musím být ve stresu, když učím?
Když jsem si připravovala podklady pro napsání knihy Jak zvládnout stres za katedrou, čím
dál víc jsem si uvědomovala změny v učitelské praxi. Co mám na mysli? Že jsme se, když
jsem začínala učit, příliš nevěnovali pojmům stres a distres, ba se ani příliš nevěnovala
pozornost psychohygieně. Učili jsme tak nějak více s radostí a se zápalem pro pedagogickou
činnost, pojem „vyhoření“ nám byl cizí – brali jsme to spíše jako únavu z profese, kdo už
dlouho učil. Přesto tyto signály existovaly, a jak je patrné, existují stále, a to v širší míře,
než je pro učitelskou profesi únosné. Čím to je? Zajímalo mě. Myslím, že odpověď na tuto
otázku už zná každý současný pedagogický pracovník. Není rozhodně jednoduché přiznat
si všechny okolnosti, které nám kazí radost z učitelské práce, a rozhodně není jednoduché
čelit těmto okolnostem, abychom neodcházeli do starobního důchodu naprosto vyčerpaní,
bez radosti ze života. 

Společenské podmínky se pro mnohé učitele staly „streso-
ry“, na jejichž zvládání nejsou připraveni. Jen namátkou
si některé přiblížíme a poradíme, jak si zachovat radost
z pedagogické práce. Značný podíl na tomto jevu mají: osob-
nostní předpoklady učitele, některé institucionální a zejména
společenské příčiny. Uveďme si několik příkladů.

1. Osobnostní předpoklady učitele
Máme na mysli nejen temperamentové vrozené předpo-
klady, ale především naučené schopnosti, jak zvládat ob-
tížné životní situace, které jste si osvojili výchovou v ro-
dině a „prací sami na sobě“. Mezi přední dovednosti patří
zejména zvládání tzv. myšlenkových stresorů (podnětů),
protože, jak praví lidová moudrost, „Nejhorší diktátor je
ukryt v nás samých“.  Není proto od věci zamyslet se nad
tím, jaká skrytá pravidla platila ve vaší rodině a zdali vám
tato pravidla v dospělosti pomohla zvládat životní situace,
nebo naopak značně ovlivnila váš pasivní, až negativní, po-
stoj k jakýmkoliv obtížím v životě.

Příklady

„Musím dobře dělat svou práci (dobře se učit, být nejlepší
žák), abych si zasloužila od rodičů pochvalu nebo uznání.
Žádné chyby či nedostatky se nepromíjejí.“ 
Místo: 
„Snažím se dělat svou práci dobře, ale nejsem tak dokona-
lý/á, jak by si ostatní přáli. Mám právo dělat chyby, poctivě
se je však snažím napravit, ale nechci se tím tak velmi trápit.“

„Musím se o druhé starat víc než o sebe. Jinak jsem velmi
sobecký/á a lidé mě nebudou mít rádi.“ 
Místo:
„Ráda se o druhé postarám, ale musím být především já
zdravá a schopná a neberu to jako sobectví.“

„Musím být přísná sama na sebe, abych splnila očekávání
svých rodičů (učitelů), jinak si nezasloužím jejich lásku
a pozornost.”
Místo:
„Jsem člověk, který má své silné a slabé stránky, a já se nemusím
neustále podvolovat přání ostatních. Chci, aby si mě vážili pro
mne samotnou, ne proto, že jsem splnila jejich očekávání.“ 

„Nesmím odřeknout, když mě někdo požádá o službu. Jinak
mě nebudou mít ostatní rádi.“ 
Místo:
„Mám právo říci NE, když je pro mne obtížné vyhovět po-
žadované službě. Jen já sama za sebe se svobodně rozhoduji,
zdali řeknu ANO nebo NE.“

Jistě naleznete ve svém životě mnoho dalších „svazujících“
a stres vyvolávajících paradigmat, která mohou vést k vy-
volání stresu. Takových myšlenkových stresorů máme oprav-
du hodně a někdy je velmi obtížné se jich zbavit, nebo je
alespoň oslabit. Důsledky negativních paradigmat můžeme
pak zaznamenat ve vytváření si životního postoje, který
velmi ovlivňuje naše chování a jednání v tíživých životních
situacích.

Celý tento článek, a mnoho dalších, si můžete přečíst v únorovém vydání
časopisu Prevence, který je možné objednat na info@send.cz.


