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Z výzkumu

Duševní odolnost (resilienci) je možno charakterizovat
jako úroveň kvalitativní a kvantitativní adaptace na stresové
situace, a to běžné, náhodné i chronické a na různé frustra-
ce. Je to obecná schopnost a dovednost odolávat neetickým,
rizikovým a patologickým formám jednání, např. i nabíd-
kám drog, a vyvíjet se normálně a zdravě. Můžeme ji dia-
gnostikovat jako velmi vysokou, nadprůměrnou, průměrnou,
sníženou a velmi malou. Jde o vysoce komplexně a osob-
nostně podmíněný jev. Úroveň odolnosti člověka je  závislá
na jeho emoční, volní i intelektové složce osobnosti, na
jeho temperamentu, charakteru i psychosomatické konstituci,
psychonervové stabilitě či labilitě, zdravotním stavu, věku,
výchově i sebevýchově a míře stresovanosti. Je ovlivněna
i potencionálními dědičnými a vrozenými faktory, osobními
životními zkušenostmi, životním stylem.
V tomto příspěvku se budeme zabývat psychopatologickými
tendencemi učitelů, které jsou významné pro diagnostiku sní-
žené duševní odolnosti. Psychopatologické tendence mají
vliv i na efektivitu práce učitelů a učitelek. Podle výzkumu
Evžena Řehulky z let 1999–2001 mezi učiteli základních
a středních škol sami učitelé označili za nejzávažnější zdroje
stresu: pracovní přetížení, tzv. termínované práce, nahroma-
dění úkolů, časovou tíseň, nadbytečnou administrativu
a krátké přestávky. Na třetím místě se umístili problémoví
žáci, žáci s poruchami učení, žáci nespolupracující, s nízkou
motivací.  
Na základě zmíněného výzkumu) vyšlo najevo, že většina
učitelů – mužů se duševně i tělesně subjektivně cítí „spíše
zdráva“. Na všech typech škol většinou hodnotili učitelé
muži své zdraví lépe než učitelky. Proč ženy hodnotí své
zdraví hůře než muži? Může to být způsobeno vyššími
požadavky kladenými na učitelky jako ženy i mimo zaměst-
nání (zejména v rodině). S ohledem na věk pak vyšlo najevo,
že učitelé i učitelky mladší se cítí zdravější a s přibývajícím
věkem se jejich zdraví zhoršuje. Pro náš průzkum psycho-
patologických tendencí u učitelů a učitelek středních škol
byl použit standardizovaný dotazník R. L. Derogatise,
L. Coviho a R. S. Lipmana SCL-90, který se řadí mezi psy-
chometrické metody určené k získání informací o klientovi
či pacientovi. Odpovědi v dotazníku jsou uspořádány do
několikabodové škály, která hodnotí danou obtíž v současné
době na stupnici od 0 do 4, přičemž každý stupeň značí
danou odpověď. Nula – znamená vůbec ne. Jedna – trochu,
dvě – středně, tři – dosti silně a čtyři značí odpověď „velmi
silně“. Dotazník obsahuje celkem devadesát otázek, které
jsou rozděleny do devíti skupin podle jednotlivých psycho-
patologických tendencí. Jedná se o somatizaci, obsese-
-kompulze, interpersonální senzitivitu, depresi, anxiozitu,
hostilitu, fobie, paranoidní myšlení, psychoticismus a neza-
řazené položky. Dotazník SCL byl aplikován na vzorek 56
učitelů a 67 učitelek ze středních odborných škol a učilišť
různého zaměření z kraje Vysočina. Jejich věk se pohyboval
od 21 let do 64 let. Které konkrétní psychopatologické zá-
vady a poruchy byla zjišťovány? Uvádíme stručnou charak-
teristiku zkoumaných psychopatologických potíží, závad
a poruch.

Somatizace

Lze ji charakterizovat jako přesun psychických obtíží na
somatický orgán. Často zmiňovaným orgánem při somatizační

poruše bývá  trávicí trakt, ale bývají to i jiné orgány. Obsa-
huje např. tyto potíže:

– bolesti hlavy,
– pocity na omdlení nebo závrati,
– bolesti u srdce nebo na hrudníku,
– bolesti v kříži nebo jinde v páteři,
– návaly na zvracení,
– nevolnost od žaludku.

Obsese-kompulze

Jde o dlouhodobější výskyt obsesí – vtíravých myšlenek
a představ a nepotlačitelných impulzů k jednání. Kompulze
je nutkání k nějaké činnosti a její realizace, často neracio-
nální, absurdní, zbytečné, nesmyslné opakování určitých
pohybů, dotyků, rituálů, opakované kontrolování různých
úkonů (např. uzamčení dveří, zhasnutí světla, vypnutí plynu).
Obsahuje např. tyto potíže:

– nechtěné, nepříjemné myšlenky, slova nebo nápady,
kterých se nemůžete zbavit;
– strach, že si něco nezapamatujete nebo v případě
potřeby že si na to nevzpomenete;
– nesnášíte povrchnosti, nedbalosti a nepořádnosti;
– máte pocit, že vám někdo brání dostat se z místa
(ukončit práci apod.)

Zvýšená interpersonální senzitivita

Jde o přílišnou citlivost, přecitlivělost a vnímavost vůči kontaktům,
vztahům, situacím, kritice, a problémům v sociální komuni-
kaci, závislost na sociálním uznání, prožívání úzkosti v někte-
rých sociálních interakcích, někdy i o sklon ke snížené
frustrační toleranci. Obsahuje např. tyto potíže:

– máte pocit, že vás druzí kritizují,
– cítíte se plachý/á, stydlivý/á nebo nesvůj/nesvá ve
vztahu k druhému pohlaví,
– trpíte snadnou zranitelností citů,
– máte pocit, že vám druzí nerozumějí nebo s vámi
necítí apod.

Deprese

Deprese se projevuje smutnou náladou, pesimismem, ztrátou
jedince prožívat radost. Depresivní člověk mívá i pocity
méněcennosti a nepříznivě hodnotí sebe i okolní svět.
Depresivní lidé někdy ani nemají chuť a náladu o sebe adek-
vátně pečovat. Subdeprese je lehčí stupeň deprese, duševní
únava, obavy, starosti, pocity nejistoty, snížené sebevědomí.
Obsahuje např. tyto potíže:

– máte pocit, že máte málo energie nebo že jste
zpomalen/a,
– míváte myšlenky na ukončení svého života,
– máte blízko k pláči, snadno se rozpláčete,
– máte pocit, že jste chycen/a do pasti, zaskočen,
přistižen při něčem nedovoleném,
– ztratil/a jste sexuální uspokojení.

Anxiozita

Je chápána jako chorobná úzkostlivost, jedná se o vnitřní
napětí, tísnivý pocit obdobný strachu, jenomže bez určitého
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objektu. Obsahuje např. tyto potíže:
– pociťujete vnitřní neklid, vnitřní rozechvění,
– máte stavy vyplašenosti, zděšení,
– máte pocity napětí a rozrušenosti,
– míváte chvilky pocitů hrůzy nebo paniky.

Hostilita

Bývá chápána jako nepřátelské až nenávistné chování vůči ostatním a celému
světu, přičemž hostilní člověk může nenávidět nejen jednotlivce, ale i sku-
pinu osob. Obsahuje např. tyto potíže:

– snadno se znepokojíte,
– máte bezdůvodné výbuchy nálad,
– máte nutkání někomu natlouci, zbít ho,
– toužíte lámat, rozbíjet nebo jinak ničit věci,
– dostáváte se do častých sporů,
– zlostně pokřikujete, křičíte.

Fobie

Fobie je chorobný strach z některých osob, situací nebo objektů, které často
ani nebezpečné nejsou, což postižená osoba si může někdy i uvědomovat,
ale nemůže svůj strach racionálně ovládnout. Obsahuje např. tyto potíže:

– máte pocity strachu z otevřených prostranství,
– máte obavy vycházet z domu,
– strach z jízdy autobusem, vlakem, tramvají nebo autem,
– máte strach z omdlení na veřejnosti.

Paranoidní myšlení

Paranoidní myšlení charakterizuje osobnost, která je až chorobně vztaho-
vačná, nedůvěřivá a podezíravá. Obsahuje např. tyto potíže:

– pocit, že druzí mají vinu na většině vašich obtíží,
– pocit, že většině lidí nelze věřit,
– pocit, že vás druzí sledují nebo si o vás povídají,
– máte nápady nebo názory, které nejsou pro druhé. 

Psychoticismus

Psychoticismus charakterizuje náchylnost k získání některé duševní poruchy či
choroby. Obsahuje např. tyto potíže:

– myslíte si, že někdo jiný může ovládat vaše myšlenky,
– slýcháte zvuky, hlasy apod., které jiní neslyší,
– máte pocit, že druzí znají a čtou vaše tajné myšlenky,
– máte myšlenky, které nejsou vaše vlastní. 

Nezařazené položky zachycují např. potíže týkající se chuti k jídlu, usínání, přejí-
dání se apod. 

Hlavní výsledky psychologického průzkumu duševního
zdraví učitelů a učitelek

Dotazník SCL byl neanonymně aplikován u 56 učitelů a 67
učitelek ze středních odborných škol a učilišť různého zaměření
z kraje Vysočina. Většina učitelů vykazovala hodnoty v intervalu
psychické normality. 
U somatizace však muži měli patologické hodnoty ve 23 %. 
U obsese-kompulze dokonce ve 34 %. Ženy naopak vykazovaly
patologické hodnoty ve 13 % u interpersonální senzitivity. V položce
deprese  muži i ženy dosahovali přibližně stejných výsledků.
U žen to byla 2 %, u mužů pak 5 %. U hostility byly u mužů
psychopatologické tendence zjištěny v 25 %, u žen ve 13 %. U fobií
dosahovalo psychopatologických hodnot přesně 7 % žen a 11 %
mužů. V paranoidním myšlení mělo psychopatologické tendence
27 % mužů. Ženy vykazovaly psychopatologické tendence v 15 %.
U psychoticismu vykazovalo psychopatologické tendence 16 %
učitelů a 10 % učitelek. V nezařazených položkách u mužů byly
psychopatologické tendence zjištěny až u 25 %, u žen pak jen
u 8 %. Při zkoumání rozdílů mezi muži a ženami jsme zaznamenali
významné rozdíly pouze u položek obsese-kompulze,

u interpersonální senzitivity, deprese a nezařazených položek.
U obsese-kompulze, interpersonální senzitivity a deprese
výrazně převyšovaly hodnoty žen učitelek. Muži zase naplňovali
vyšší hodnoty u nezařazených položek. U ostatních položek byl
rozdíl v naměřených průměrných hodnotách psychopatologických
tendencí nepatrný.  

Existoval rozdíl mezi učiteli a učitelkami maturitních
a učebních oborů?
U učitelů a učitelek učebních oborů byly průměrné hodnoty
psychopatologických tendencí závažnější než u učitelů a učitelek
maturitních oborů.
Průměrné hodnoty mužů – učitelů učebních oborů – byly ve
většině položek závažnější než průměrné hodnoty učitelů
maturitních oborů. 
Průměrné hodnoty žen – učitelek učebních oborů – byly rovněž
ve většině položek vyšší, než u učitelek maturitních oborů. 
Při zjišťování průměrných hodnot podle věku jsme si stanovili tři
věkové kategorie, a sice: 18–40 let, 41–40 a 51 let a více.
Učitelé a učitelky starší 51 let vykazovali závažnější hodnoty než
učitelé a učitelky ve věku do 40 let.
Starší muži – učitelé vykazovali u většiny položek
psychopatologických tendencí závažnější průměrné hodnoty než
učitelé mladší. Jen u hostility, fobií a v nezařazených položkách
byly naměřeny vyšší průměrné hodnoty mladším učitelům.  
Starším ženám – učitelkám byly naměřeny závažnější
průměrné hodnoty ve všech položkách psychopatologických
tendencí. Většina hodnot starších učitelek převyšovala hodnoty
mladších učitelek dosti výrazně.
Při zjišťování průměrných hodnot podle délky praxe jsme rovněž
stanovili tři kategorie: 0–5 let praxe, 6–20 let praxe a 21 a více
let praxe. 
Muži učitelé s delší praxí vykazovali ve většině položek
psychopatologických tendencí závažnější průměrné hodnoty než
učitelé s kratší praxí.
Učitelky s delší praxí vykazovaly rovněž ve většině položek závažnější
průměrné hodnoty ve srovnání s učitelkami s kratší praxí. 

Jaké byly učiněny hlavní závěry průzkumu?

Zjištění z neanonymního průzkumu, že téměř čtvrtina učitelů
a učitelek středních škol není z hlediska duševního zdraví
v adekvátní pohodě, je přinejmenším znepokojující.
Dotazníkovým průzkumem bylo zjištěno, že psychické potíže
učitelů mužů se v některých oblastech liší od duševních potíží
učitelek žen. Starší učitelé a učitelky měli více psychopatologických
tendencí než učitelé a učitelky mladšího věku.
Více psychopatologických tendencí bylo zjištěno u učitelů
a učitelek nematuritních učebních oborů ve srovnání s učiteli
a učitelkami maturitních oborů.

Vzhledem k faktu, že učitelská profese je
mimořádně společensky závažná, protože
jde o optimální vzdělávání, výchovu a rozvoj
psychiky a osobnosti dětí a mládeže, je třeba
i pro učitele a učitelky ve větší míře než
doposud zpřístupnit a zkvalitnit odbornou
poradenskou a klinicko-psychologickou
a ve specifických případech i psychiatrickou
péči. Je třeba průběžně sledovat a posilovat
zdravotní stav, psychickou, fyzickou a so-
ciální pohodu učitelů a učitelek, poskytovat
jim odbornou oporu a podporu, pořádat pro
ně kurzy, jak překonávat stresové, psycho-
traumatické a krizové situace, a usilovat
o zdravý a asertivní životní styl a průběžné
zvyšování jejich psychické odolnosti.

Použitá literatura je k dispozici v redakci
časopisu Prevence.


