Vliv stresu na zdraví pedagogů
Dopad na učitele, žáky a studenty i školy
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Tento článek expertů z Pensylvánské státní univerzity,
vydaný za podpory Nadace Roberta Wooda Johnsona, je
jedním ze série textů věnovaných otázce potřeby výzkumu,
praxe a zásad na podporu sociálního a emočního učení.
Sociální a emoční učení se definuje jako proces, díky němuž
děti i dospělí získávají a efektivně využívají znalosti, přístup
a kompetence nutné k pochopení a zvládání emocí,
nastavování a dosahování pozitivních cílů, schopnosti chovat
se empaticky, navazovat a udržovat pozitivní vztahy a činit
zodpovědná rozhodnutí.
Více na: www.rwjf.org/socialemotionallearning.

Shrnutí
• Učitelé významně ovlivňují životy našich dětí. Jsou
nejenom těmi, kdo naše děti vybavují znalostmi, ale
mají rovněž velký vliv na jejich sociální a emoční vývoj.
V současné době je ve Spojených státech učitelství
jednou z nejvíce stresových profesí. Vysoká úroveň
stresu má dopad na zdraví učitelů a jejich životní
pohodu, způsobuje jim syndrom vyhoření a nedostatek
entuziasmu. Učitelé jsou často nespokojeni se svým
zaměstnáním a jejich pracovní výkony jsou potom
špatné. Velmi často u nich také zaznamenáváme
velkou fluktuaci. Stres nemá negativní dopad pouze na
učitele, ale i na jejich žáky. Třída vystresovaného
učitelé dosahuje horších studijních výsledků a
vystresovaný učitel znamená i vyšší náklady pro školu
samotnou. Studie provedená v New Yorku ukázala, že
velká fluktuace učitelů je příčinou horších studijních
výsledků čtvrťáků a páťáků v matematice i jazycích.
Cena za fluktuaci učitelů je vysoká a odhaduje se na
sedm miliard dolarů ročně.

• Pracovní zdroje, jež omezují učitelův pocit nezávislosti
a posilují u něj pocit absence jakékoli vlivu na
rozhodovaní;
• Sociální a emoční kompetence učitele nutné ke
zvládání stresu a podpoře zdravé atmosféry ve třídě.
Stres u učitelů můžeme snížit pomocí tří kategorií
možných intervencí:
1. Organizační intervence – přístup, jež se
soustřeďuje na změny, jež dají prostor kultuře,
v níž se stresu nedaří;
2. Intervence na rozhraní mezi školou jako
institucí a učitelem jako jednotlivcem – tento
přístup se obvykle zaměřuje na budování kultury
zamezující stresu na pracovišti.
3. Intervence zaměřené na jednotlivce – tento
přístup vybavuje jednotlivce dovednostmi
nutnými ke zvládání stresu.

• Hlavními čtyřmi stresory u učitelů jsou:
• Škola, jíž chybí silná osobnost ředitele, zdravé klima a
kolegiální a podporující prostředí;
• Nároky na učitele, jež se zvyšují s testováním škol,
problémovým chováním žáků a často problematickým
chováním rodičů;

2 | The Pennsylvania State University © 2017 | September 2016

Existuje několik programů a zásad, jež mají
potenciál snížit hladinu stresu učitelů a naopak
zvýšit pocit osobní pohody, zlepšit výsledky
studentů a dokonce ušetřit peníze školám.
Patří mezi ně následující:
-

Mentorské programy a aktivity pro začínající
učitele - mohou pomoci zvýšit spokojenost
učitele s vlastními výkony a zlepšit akademické
výsledky studentů. (intervence na rozhraní
mezi školou a učitelem).

-

-

-

Programy na podporu pohody učitelů –
zaměřené na snižování zdravotních rizik a
nákladů na zdravotní péči a zamezení časté
absence
členů
pedagogického
sboru
(intervence na rozhraní mezi školou a
učitelem).
Programy na podporu sociálního a emočního
učení – zlepšují chování a podporují sociální a
emoční učení, ale rovněž přispívají ke snížení
stresu u učitelů a vytvářejí pozitivnější
komunikaci mezi učiteli a žáky (intervence na
rozhraní mezi školou a učitelem).
Programy profesního rozvoje založené na
plném uvědomění si okamžité situace
(mindfulness) - mohou učitelům pomoci
rozvinout schopnosti nutné k zvládání a
uvědomění si stresu, a omezit tak
podrážděnost a depresivní pocity, a naopak
posílit zdraví (individuální intervence).

46% učitelských denních zápisů se zmiňuje o
každodenním stresu během celého školního roku. To
dělá z učitelské profese nejstresovější zaměstnání a
ruku si mohou podat se zdravotními sestrami, které
jsou na tom stejně špatně.
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Úvod
Učitelé hrají v životě našich dětí důležitou roli. Kromě učení pomáhají dětem socializovat se ve
skupině a bez učitelů by žáci a studenti nemohli ani využívat svého potenciálu a stát se zodpovědnými
občany. V současné době je učitelství nejvíce stresující profesí ve Spojených státech a tento stres
má velmi negativní vliv na zdraví učitelů, jejich životní pohodu i přístup k práci. Stres se také
podepisuje na vysoké fluktuaci učitelů. Vystresovaný učitel neučí dobře a výsledky jeho studentů
potom nemohou být dobré. Vysoká úroveň stresu nutí učitele odcházet ze škol,
což vede k pocitu nestability nejenom ve školách, ale také mezi studenty a v
místních komunitách. Školy a zřizovatelé kvůli fluktuaci přijímají nové učitele,
kteří jsou méně zkušení a jejichž žáci mají potom horší výsledky. Nábor nových
nezkušených učitelů zatěžuje národní školní systém náklady na jejich další
vzdělávání.
Tento výzkum v krátkosti analyzuje zdroje a dopady stresu učitelů a představuje
programy a zásady politiky které mohou pomoci stres omezit, a naopak zlepšit
Image: © iStock Christopher Futcher
životní pohodu učitelů a dát jim zpět chuť do práce. Tento text doporučuje také
provedení dalšího výzkumu, zavedení reálných zásad politiky a nastartování systematických a
udržitelných praktických kroků, které vrátí a udrží v amerických školách zdravou kulturu.

Klíčová zjištění
Čtyři hlavní příčiny stresu u učitelů
Škola: vedení, klima a kultura
Podpora, vstřícná kultura a atmosféra, silné vedení školy a kolaborativní prostředí založené na
spolupráci jsou zárukou větší spokojeností učitelů s náročným pedagogickým povoláním a pomáhají
začínajícím učitelům setrvat v učitelské profesi.3,4 Pokud učitel důvěřuje kolegům a vedení školy,
nebezpečí vyhoření a zvýšeného stresu je daleko menší. Naopak špatné vztahy v učitelském sboru,
konflikty s vedením a problémy se žáky mohou stres u učitele značně zhoršit,5 což platí i pro
nespokojenost se zaměstnáním jako takovým6 a celkovém nezájmu žáků nebo studentů, což
k dobrému pocitu učitele také nepřispěje.7 Určitě existuje i korelace mezi fluktuací osob ve vedení
školy a členy učitelského sboru. Často se měnící vedení školy nedokáže učitele udržet a fluktuace ve
sboru je potom velká. Změny ve vedení školy jsou obzvláště špatné ve školách v chudých čtvrtích
nebo vesnicích, ve školách, jejichž žáci nemají o vzdělání moc velký zájem, a také tam, kde je ve
sboru příliš mnoho nezkušených učitelů.8

Vysoké pracovní nároky
Častou příčinou stresu učitelů jsou neustále se zvyšující nároky na výkon tohoto povolání.
Stále častější praxe testování na státní a okresní úrovni může tento problém dále
prohlubovat především proto, že omezuje kontrolu učitelů nad obsahem a tempem jejich
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vlastní pedagogické práce a zvyšuje tak nebezpečí, že si učitel najde jiné zaměstnání a
škola se v konečném důsledku zavře.9 Učitel však čelí i dalším výzvám, k nimž patří
především mezilidské vztahy a komunikace, a to především v kontextu práce se studenty s
problémovým chováním a nutnosti zvládat interakci s mnohdy obtížnými rodiči. I toto
přispívá ke chronickému stresu učitelů a může vest až k depresím.

Profesní zdroje: podpora a autonomie rozhodování
Pokud učitel dostane možnost se podílet na rozhodování a v učitelské sboru panuje
spolupracující a vstřícná atmosféra, učitelé se cítí kompetentní a jsou ve své roli a profesi
spokojenější.10 Ve srovnání s jinými profesemi převažuje u učitelů velmi výrazný pocit, že
jejich pocity a přání nikdo nevyslyší.11 Učitelé mají pocit, že v jejich profesi chybí
autonomie. Zatímco v roce 2004 se takto cítilo 18 procent učitelů, v roce 2012 se tento
poměr vyšplhal na 26 procent.12 Pokud škola chce udržet opravdu kvalitní učitele, musí jim
zajistit účast na rozhodování na chodu školy a neslibovat jim splnění nerealistických
očekávání. Dalšími klíčovými faktory jsou podpora spolupracovníků a možnost ovlivňovat
výkon nejen vlastní pedagogické praxe, ale i dění ve škole. Bylo zjištěno, že pocit kontroly
nad tím, co se ve škole děje a jak se v ní učí, může zásadně napomoci snížit stres a jeho
případný dopad na zdraví učitelů.13

Osobní, sociální a emoční kompetence pedagoga
Pokud se vysoké pracovní nároky a stres zkombinují s omezenými sociálními a emočními
kompetencemi a dovednostmi nutnými ke zvládání energie školní třídy, potom se špatné výkony učitelů
a jejich opotřebení zvyšují.14 Sociální a emoční kompetence učitelů a jejich osobní pohoda zásadně
ovlivňují výkony jednotlivých žáku či studentů i třídy jako celku.15 Přesto má stále velmi málo učitelů
příležitost se příslušně školit a rozvíjet své sociální a emoční kompetence. Pokud učitel nedokáže
adekvátně zvládat svůj stres, trpí nejen kvalita výuky, ale následně se to podepíše i na pohodě a
výkonu studentů. Naopak, učitel vybavený schopností ovládat své emoce bude s velkou
pravděpodobností studenty ovlivňovat pozitivně v tom smyslu, že podpoří jejich pozitivní přístup a
v konečném důsledku jim pomůže zvládat jejich vlastní negativní emoce. 1617 Učitelé s vyššími
sociálními a emočními kompetencemi mají celkově lepší výsledky, těší se vyšší podpoře vedení školy,
jsou se svým zaměstnáním obecně spokojenější a cítí větší sebeuspokojení z dobře odvedené práce.18
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Příčiny a dopady stresu u učitelů

Obrázek: federální, státní, okresní a školní postupy a zásady
Příčiny stresu u učitelů
Škola
Pracovní nároky
Pracovní zdroje
Sociální a emoční kompetence
STRES
Vliv na učitele

Jiné dopady

Špatné výkony

nedostatečné akademické výkony

Zdravotní problémy a osobní nepohoda

menší kontinuita pro studenty i rodiče

Stále častější absence

vyšší náklady na vzdělávání

Fluktuace

Stres u učitele má mnoho negativních důsledků
Stres – nyní více, než kdykoli v minulosti - ovlivňuje fyzické zdraví učitelů.
Většina učitelů se podle svých slov cítí pod velkým stresem nejméně několik dní v týdnu, od roku 1985 navíc
zaznamenáváme výrazný nárůst takového stresu. Podle celostátního průzkumu uvádí značný stres během
školního roku 46% učitelů.20 Jedná se o nejvyšší míru denního stresu mezi všemi zkoumanými profesními
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skupinami. Stejně špatně jsou na tom jen zdravotní sestry s rovněž 46 procenty, o jedno procento méně - 45
procent – vykazují lékaři. Jen méně než jedna třetina učitelů základních a středních škol se cítí ve své profesi
dobře a produktivně. Pozitivní pocity navíc v prvních letech učitelské praxe rapidně klesají. Špatný pocit
z odvedené práce se s největší pravděpodobností podepisuje i na velké fluktuaci mezi začínajícími učiteli.21
Psychický stres učitelů ovlivňuje i jejich fyzické zdraví. Ve studii zaměřené na učitele středních škol byla u 46
procent učitelů diagnostikována nadměrná spavost během pracovního dne a u 51 procent nedostatečná kvalita
spánku, jež ohrožuje nejen jejich zdraví, ale i celkovou kvalitu života a, v neposlední řadě, i kvalitu výuky.22
Chronický stres spojený s výkonem povolání a vyčerpání se na učitelích tvrdě podepisují a mění se i biologické
indikátory stresu.23 Učitel trpící chronickým stresem vykazuje netypickou reaktivitu na stres (vysoká hladina
kortizolu).24,25

Vystresovaný učitel vede výuku nekvalitně a výsledky jeho žáků a či studentů jsou špatné.
Podle dlouhodobé studie vytvářejí učitelé základních škol, trpící zvýšeným stresem a projevující množství
příznaků deprese, prostředí bránící žákům a studentům v produktivním vzdělávání. Žáci vystresovaného učitele
vykazují špatné akademické výsledky a ti, kteří například měli na začátku školního roku nedostatečné
matematické dovednosti a měli smůlu na učitele s depresivními příznaky, mají relativně velmi nízkou šanci na
zlepšení.26 Učitelé, kteří začnou brzy po začátku školního roku trpět syndromem vyhoření, budou mít ve třídě větší
problémy s chováním žáků. Ve třídách učitelů trpících stresem vykazují žáci a studenti horší sociální dovednosti i
nedobré akademické výkony.27 Průzkum více než 78 000 studentů šestých až devátých tříd a středních škol
(celkem 160 škol) ukázal, že vyšší pracovní nasazení a pozitivní přístup učitelů vede k aktivnějšímu zapojení
studentů a potažmo lepším akademickým výsledkům žáků a studentů.28,29

Fluktuace učitelů vede v konečném důsledku k nestabilitě a nižší efektivitě výuky na amerických
školách.
V letech 1988 až 2008 opustilo svou profesi 41 procent učitelů. I když toto číslo zahrnuje i učitele, kteří odešli do
důchodu, výzkum odhaduje, že mezi 23 procenty a 42 procenty učitelů opustí řady učitelského sboru během
prvních pěti let praxe.30,31,32 Mezi nejčastěji uváděné důvody odchodu patří nespokojenost s prací učitele
související se špatnými pracovními podmínkami, nízkými mzdami a problémovým chováním studentů, ale i
nedostatek pomůcek ve třídě, nemožnost podílet se na rozhodování na chodu školy a nedostatek podpory ze
strany vedení školy..33

Učitelé základních škol trpící zvýšeným stresem a projevující příznaky deprese vytvářejí ve třídách
prostředí, jež žákům neumožnuje se kvalitně vzdělávat .

Fluktuace učitelů v konečném důsledku velmi negativně ovlivňuje celý náš vzdělávací systém:
* Zhoršují se akademické výsledky. Ve studii provedené mezi žáky čtvrtého a pátého ročníku základních škol v
New Yorku měla vyšší fluktuace učitelů významný negativní vliv na dosahování jejich matematických i
jazykových dovedností. Fluktuace se ukázala jako obzvláště škodlivá pro žáky s horšími studijními výsledky.34
Výzkum naopak naznačuje, že delší pedagogická praxe učitele, vyučujícího několik stejných ročníků mnoho let
po sobě, má přímý pozitivní dopad na výsledky žáků a studentů.35
* Každý rok ztrácejí americké školy 7 miliard dolarů. Americké školy vykazují výrazné ztráty investic do
zaškolení nových učitelů, protože polovina z nich do pěti let ze školství odchází. Národní komise pro výuku a
budoucnost amerického školství (National Commission on Teaching and America's Future) odhaduje, že
fluktuace učitelů veřejných škol stojí americkou administrativu více než 7,3 miliardy dolarů ročně.36 Náklady na
učitele se odhadují na více než 4 000 dolarů ve venkovských oblastech, odhady ve městech jsou ještě vyšší více než 17 000 dolarů.
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* Nerovnost v přístupu ke vzdělání se zvyšuje. Vzhledem k tomu, že fluktuace je největší právě ve školách
s nedostatečnými akademickými výsledky, celá situace vede k dlouhodobé destabilizaci škol navštěvovaných
dětmi z nízkopříjmových rodin a školy ztrácejí kontinuitu ve vztazích mezi učiteli, studenty, rodiči a místní
komunitou.37
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Nové zásady politiky a inovativní programy slibují snížení
stresu učitelů a jejich důsledků
Výše uvedená zjištění jasně ukazují na potřebu snížit stres, a naopak
zlepšit pohodu a výkony učitelů. Existují tři základní typy intervencí: 1)
intervence v rámci školy, 2) intervence na rozhraní mezi školou jako
institucí a učitelem jako jednotlivcem a 3) intervence na úrovni učitele
jako jednotlivce. Níže uvádíme programy nebo zásady, které mají
potenciál snížit stres u učitelů, a naopak podpořit jejich sociálně-emoční
kompetence a zvýšit životní pohodu, zlepšit jim zdraví a podpořit
pedagogické výkony.

Intervence v rámci školy
Organizační intervence jsou zaměřeny na změnu kultury a pracovních postupů
v rámci školy jako organizace. Zahrnují podporu participativního prostředí,
otevřenou komunikaci, podporu supervizora/vzájemnou podporu, změny ve
výkonu učitelské profese (např. snížení pracovní zátěže), odbornou přípravu,
podporu zdraví na pracovišti atd.38 Cílem organizačního zásahu je zabránit
vzniku stresu, což se považuje za účinnější než následné řešení důsledků již
vzniklého stresu. Z příkladů u jiných profesí vidíme, že intervence na
organizační úrovni fungují a máme doložené příklady jejich přínosu při
snižování stresu, zvyšování spokojenosti s danou profesí a snižování
fluktiace.39
Text v modrých boxech vpravo
Vysoká fluktuace učitelů
Má negativní dopad na studijní výsledky žáků a studentů
Fluktuace má negativní dopad na výsledky studentů zejména v matematice a jazycích, nejvíce trpí
studenti se špatnými studijními výsledky.

Narušuje vztahy mezi školami a komunitami
Fluktuace je nejvyšší ve školách se nedostatečnými studijními výsledky žáků a studentů, což vede k
destabilizaci škol v nízkopříjmových lokalitách.
Náklady fluktuace jsou 7,3 miliardy dolarů ročně
Vysoká míra fluktuace stojí státní správu více než 4.000 dolarů ročně ve venkovských oblastech a více
než 17.000 dolarů ročně v městských čtvrtích
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Přestože vzniklo mnoho iniciativ a na základě kolektivního vyjednávání byly
podepsány kolektivní smlouvy, vznikly nové právní předpisy a výbory pro
zajištění větší bezpečnosti práce na pracovišti, neexistuje žádný výzkum, který
by prokázal jejich pozitivní dopad na zvyšování pohody a výkonnosti učitelů.

Intervence na rozhraní mezi školou jako institucí a učitelem jako
jednotlivcem
Tento přístup se obvykle zaměřuje na budování sociální podpory
spolupracovníků a školení v oblasti dovedností pro učitele a studenty. Do této
kategorie spadají tři osvědčené programy.

1.Mentorské programy a aktivity pro začínající učitele vedené zkušenými
kolegy mohou pomoci nejen učitelům při zlepšování kvality výuky, ale
žákům a studentům při zlepšování jejich akademických výsledků.
V reakci na vysokou míru opotřebovanosti u učitelů v prvních letech výuky
se stále častěji objevují programy zaměřené na technickou a sociální
podporu začínajícím učitelům prostřednictvím poradenských a mentorských
programů a aktivit pro nováčky v pedagogických sborech.40-41'42 Mezi běžné
aktivity patří mentoring ze strany učitelů ve stejné specializaci, možnost
pravidelné, a hlavně podporující komunikace s vedením školy, semináře a
workshopy, time management a budování týmů. Výzkum dobře navržených
aktivit ukázal, že podpora začínajících učitelů může zajistit: (i) vyšší
spokojenost, odhodlání kvalitně učit a/nebo setrvat v profesi, (ii) lepší
postup při výuce ve třídě, a (iii) vyšší skóre studentů v testech
akademických dovedností.43
Dosavadní výzkum ukazuje, že učitelé, kteří měli mentora – učitele stejné
specializace - a společně s ním plánovali a připravovali výuku a měli
zároveň i možnost pravidelně komunikovat s vedením školy, zůstávali
v učitelské profesi déle.44,45,46 Komplexnější a delší podpora
v pedagogických začátcích je ještě přínosnější,4748 a může být obzvláště
účinná pro udržení učitelů ve školách a regionech, kde se jich
nedostává.49,50 Pouze tři státy USA v současné době vyžadují od škol
programy na podporu novým pedagogickým kolegům přesahující jeden rok
trvání, požadují od nových učitelů dokončení těchto tzv. indukčních
programů jako podmínku pro udělení odborné pedagogické licence a
poskytují zvláštní státní dotace vyhrazené přímo na státní indukční
programy.51
* Programy na podporu pohody učitelů (School Workplace Wellness
Promotion Programs) a příslušná opatření mohou školám pomoci
ušetřit peníze a zlepšit zdraví učitelů. Jedním ze systémových přístupů k
řešení otázky zdraví a pohody učitelů jsou programy na podporu pohody
učitelů na pracovišti. Tyto programy se zaměřují na změny životního stylu
s cílem omezit život ohrožující chování a náklady spojené s případným
léčením. Údaje ukazují, že podíl škol zavádějících postupy na podporu
zdraví se v letech 2000 až 2014 zvýšil. Dvakrát se například zvýšil počet
škol nabízejících hodnocení rizik pro zdraví učitelů (21.2% v roce 2014),
programy kvalitního stravování (31.4% v roce 2014) a redukční diety (30.4%
v roce 2014). O deset procent se zvýšil počet programů na zintenzivnění
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Programy pomáhající snížit
stres pedagogických
pracovníků

fyzických aktivit učitelů (50% v roce 2014). Zajímavé je, že pouze 26
procent škol nabízí možnosti, jak se stresem pracovat (stress
management), což je o deset procent méně, než v roce 2000.52
Objevují se i první výsledky přínosu programů na podporu pohody učitelů ve
školách. V jednom obvodě, kde byly programy realizovány od školního roku
2011-12, se jejich součástí stalo plánování chodu školy, kampaně
zaměřené na změnu chování a pobídky ve formě pojištění (např. nižší
spoluúčast a odpisy). Programu se zúčastnila více než polovina
zaměstnanců a výsledky byly následující - 46,0 procentům účastníků se
podařilo snížit index tělesné hmotnosti, u 34,7 procent byl zaznamenán
nižší systolický krevní tlak, u 65,6 procent nižší hladina glukózy v krvi a u
38,6 procent se snížil cholesterol.53
Programy na podporu plného uvědomění

(mindfulness) mohou pomoci pedagogům lépe
zvládat emoce a těšit se z výkonu pedagogické
profese.

Mentoring může pomoci začínajícím pedagogům
omezit stres, udržet je v učitelské profesi a zlepšit
tak kvalitu výuky.

Programy na podporu pohody učitelů mohou
pomoci zlepšit zdraví učitelů, omezit výdaje na
zdravotní péči a snížit absence v řadách
pedagogického sboru.

Programy sociálního a emočního učení
určené pro žáky a studenty mohou pomoci snížit
výskyt syndromu vyhoření u učitelů, a naopak zvýšit
počet těch, kteří jsou s učitelskou profesí spokojeni.
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Analýza nákladů v průběhu dvou dalších let odhalila, že platby za zdravotní výkony byly v průměru nižší právě u
učitelů zapojených do programu. Úspora nákladů z programu byla 3.612.402 dolarů, jinými slovy 3,60 dolaru za každý
vynaložený dolar.54 Jiná studie programu na podporu pohody učitelů ve školách na úrovni okresu nezjistila žádné
rozdíly v nákladech na zdravotní péči mezi účastníky a těmi, kdo se do programu nezapojili, ale účast v programu
vedla k nižší absencí, což zřizovateli ušetřilo 15,60 dolaru za každý dolar vynaložený na realizaci programu.55
Programy zaměřené na chování studentů a sociální a emoční učení jsou nejenom přínosem pro učitele, ale
působí i jako podpora výuky ve třídě. Programy na zlepšení chování žáků a studentů a jejich sociální a emoční
učení přinesly pozitivní výsledky nejen pro žáky a studenty,56 ale výzkum naznačuje, že mohou zlepšit i práci a
fungování učitelů. V randomizované kontrolní studii (RCT) 350 učitelů od mateřské školy až po pátý ročník základní
školy v 27 městských školách se ukázalo, že učitelé postupující ve třídě na základě programů s prvky sociálního a
emočního učení měli ve srovnání s učiteli v kontrolních školách větší úspěchy při práci a také lepší osobní výsledky.57
Tato zjištění podporují další studie, jež prokazují, že učitelé vyškolení a podporovaní v aplikaci programů sociálního a
emočního učení méně často trpí úzkostmi a depresemi souvisejícími s učitelským povoláním,58 jejich interakce se
studenty ve třídě je kvalitnější,5960 celkově se více zapojují do chodu školy a mají pozitivnější přístup k práci61 a také
více a pozitivněji vnímají skutečnost, že výkon své práce dokáží ovlivnit.62

Výhody programů na podporu pohody na pracovišti (workplace wellness) ve školách

$3.60 úspora nákladů a návratnost z každého dolaru vynaloženého na wellness programy
Účastníci programů:

46 procentní snížení BMI

Co je mindfulness?

34.7 procentní snížení systolického krevního tlaku

Mindfulness je stav
aktivního a plného
uvědomění si přítomného
okamžiku. Stav plného
uvědomění znamená, že
jsme schopni pozorovat
naše myšlenky a pocity
s nadhledem a bez nutnosti
je hodnotit nebo
posuzovat.65,66 Takovýto
stav má schopnost přispět
k omezení výskytu
syndromu vyhoření,
problémů spojených se
stresovou nespavostí a
každodenních fyzických
projevů stresu.67

65.6 procentní snížení hladiny cukru v krvi
38.6 procentní snížení cholesterolu v krvi
Učitelé ve školách, jež realizují vícestupňové přístupy, jako jsou například
podpora pozitivního chování v rámci školy (PBIS), rovněž vykazují nižší
výskyt případů vyhoření souvisejícího s prací a vyšší účinnost pedagogické
práce.63 Učitelé, kteří prošli koučováním zaměřeným na zlepšení kvality
interakce se žáky a studenty zaznamenávali výrazné zlepšení studijních
výsledků svých svěřenců,64 z čehož vyplývá, že systematický a udržitelný
proces koučování může být základním prvkem komunikace učitele se žáky
na základě programů s prvky sociálního a emočního učení.

Intervence na úrovni jednotlivých učitelů
Intervence na individuální úrovni jsou nejčastějšími přístupy k řešení
problémů spojených se stresem. Takové intervence mohou zahrnovat
relaxaci nebo meditaci a instruktáž kognitivně-behaviorálních přístupů
ke zvládání stresu s cílem zlepšit aktivní dovednosti nutné ke zvládání a
stanovení cílů.
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Učitelé, kteří se účastní programů na podporu zvládání stresu, si velmi
pochvalují jejich velké výhody pro duševní a fyzické zdraví. Programy
profesního rozvoje založené na plném uvědomění si okamžité situace
(mindfulness) a zvládání stresu podporují schopnost učitelů zaměřit
pozornost na přítomnost tak, že dokáží nereagovat na okamžité podněty, ale
naopak na základě své vlastní zkušenosti zpracují situaci s lehkostí,
trpělivostí a laskavostí.68-69-70 Tyto dovednosti se učitelům vštěpují na
základě sekvenčních cvičení, ve kterých se školený učitel učí obrátit
pozornost k reakcím vlastního těla, uvědomovat si vlastní dech, aplikovat
meditativní techniku, být více všímavý k okolí a zaměřovat pozitivní emoce
na sebe a ostatní. Kvalitní studie prokázaly psychické i fyzické přínosy
tohoto přístupu a rovněž zvýšenou kvalitu pedagogické práce učitelů, kteří
na tomto principu pracují.7172
V dosud největší studii bylo do výzkumu zapojeno 224 učitelů prvního
stupně na 36 veřejných školách ve městech. Výběr učitelů do programu
mindfulness a zvládání stresu byl randomní. Ti, kdo absolvovali výcvik
v plném uvědomění (mindfulness), zlepšili své schopnosti v uvědomění si
okolí a zvládání emocí a pociťovali menší stres.73 Prokázalo se u nich i
významné zlepšení ve kvalitě výuky. Jiné studie se stejnými nebo podobnými
intervenčními modely prokázaly pozitivní účinky na pracovní stres a
vyhoření7475. Ve studii zaměřené na učitele specializující se na výuku žáků se
zvláštními vzdělávacími potřebami vedl trénink všímavosti k omezení pocitu
stresu a úzkosti a naopak k větší chuti do osobního růstu a k posílené
empatii a schopnosti odpuštění.76 I když jen málo studií se zaměřilo
konkrétně na fyziologické změny u učitelů, výsledky naznačují, že trénink
k větší vnímavosti může vést ke snížení fyziologického stresu, a to včetně
nižší hladiny kortizolu, snížení krevního tlaku777879 a pozitivního vlivu na
kvalitu spánku.808182
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Budoucí potřeby výzkumu
Při vytváření a následném hodnocení účinnosti zásad politiky a programů zaměřených na
snižování stresu učitelů a zlepšení jejich životní pohody je třeba více zapojit inovace.
Zejména je třeba dále testovat účinnost strategií pro zlepšení "pracovního procesu", jako
je omezení nároků kladených na pedagogy, větší možnost ovlivňovat výkon vlastní
pedagogické práce, vytvoření atmosféry spolupráce mezi učitelem a vedením školy a mezi
učiteli samotnými a budování efektivnější školní kultury.
Na jedné straně školy podporují učitele ve větším povědomí a vnímání a učí je lépe zvládat
stresové, na druhé straně na ně kladou zvyšující se nároky. Tuto situaci je třeba řešit
novými zásadami, postupy a intervencemi na úrovni vedení škol.83 Dopad stresu učitelů je
obzvláště patrný ve znevýhodněných školách. Řešení tohoto problému je proto zásadní i
pro snížení nerovnosti ve vzdělávání.
Je zapotřebí vést základní výzkum zdraví a pohody učitelů, který by měl vycházet
z objektivního měření a hodnocení stresu a možností učitele využít času vyhrazeného k
výuce.84 Kromě toho je třeba prozkoumat dopad stresu u učitelů na náklady na zdravotní
péči pedagogických sborů.

Závěry
Je naléhavě nutné řešit krizi učitelů v USA. Učitelé hrají v životě dětí klíčovou roli a
pedagogická práce se stala jedním z nejvíce stresujících povolání. Mezi učiteli panuje
znepokojivě vysoká míra nespokojenosti s pedagogickou profesí a velká fluktuace. Tato
eskalující krize negativně ovlivňuje studijní výsledky žáků a studentů, má negativní dopad
na zdraví učitelů a stojí americké školy miliardy dolarů ročně.
Ke stresu učitelů přispívá několik hlavních faktorů.
* Škola jako organizační jednotka. Kvalitní vedení školy, schopné vytvořit kolegiální a podporující atmosféru, může
hodně podpořit pozitivní přístup učitele k výuce a efektivitu pedagogické práce. Úroveň stresu u pedagogů ovlivňují
faktory, jako je umístění školy a státní a federální pravidla a opatření, jež mohou pomoci nebo naopak zabránit
vytváření zdravého školního prostředí a efektivního pedagogického sboru.
* Vysoké pracovní nároky. Je překvapující, že většina stávajících programů zaměřených na vzdělávání učitelů a
jejich profesní rozvoj nepřipravuje učitele na vysoké pracovní nároky kladené na jejich profesi.85
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* Profesní zdroje. V současnosti má jen velmi málo pedagogů pocit, že mají alespoň nějakou autonomii a
rozhodovací pravomoci.
* Sociální a emoční kompetence pedagoga. Jen velmi málo učitelů má možnost profesního rozvoje
zaměřeného na rozvíjení vlastních sociálních a emočních kompetencí.
Naštěstí existují i zásady a programy, jež se ukazují jako účinné právě na podporu
zdraví pedagogů, zlepšování studijních výsledků žáků a studentů, a dokonce i na záchranu škol.
Patří k nim především:
* Mentoring a programy pro začínající učitele, jež mají kapacitu zvýšit spokojenost pedagogů s jejich náročnou
profesí, udržet je ve školství a podpořit i akademické výsledky studentů.
* Školní programy na podporu pohody na pracovišti (wellness programy), jež dokážou snížit rizika učitelské
profese na lidské zdraví, snížit náklady na lékařskou péči a omezit absence členů pedagogického sboru. Příslušní
politici by měli zvážit komplexní a holistický přístup ke zdraví pedagogického sboru, jenž prosazuje Národní ústav
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (NIOSH, CDC). Tento holistický přístup kombinuje zásady, programy a
postupy, jež propojují patření na ochranu před bezpečnostními riziky a riziky ohrožení zdraví při výkonu povolání s
podporou prevence úrazů a snahou o nastolení zdravějšího životního stylu vedoucího k větší osobní pohodě učitelů.86
* Programy na podporu sociálních a emočních kompetencí pedagoga pomáhají zlepšit chování a podporují i
vyšší sociální a emoční kompetence žáků a studentů, což v konečném důsledku přispívá ke snižování stresu
pedagogů a vytváří prostředí pro pozitivnější zapojení žáků a studentů.
* Programy na podporu všímavosti a plného uvědomění (mindfulness)/programy na zvládání stresu, jež
vybavují učitele kompetencemi nutnými pro zvládání stresových situací naopak pomáhají omezovat stavy úzkosti a
stresu, čímž celkově pomáhají zlepšit zdraví pedagogických pracovníků.
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