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Abstrakt
Tato bakalářská práce se věnuje problému tzv. drop-outu učitelů ze škol neboli
předčasnému odchodu učitelů z povolání. Soustředí se konkrétně na začínající učitele, tedy
učitele v prvních letech kariéry. Jedná se o téma vysoce aktuální, neboť chybějící kvalitní
učitelé jsou problémem nejen v České republice, ale též v zahraničí. Práce se zaměřuje na
bývalé učitele ze základních a středních škol v České republice. Cílem práce je především
identifikovat a pochopit důvody pro drop-out u začínajících učitelů. Kromě samotného
odchodu se práce zabývá také průběhem studia a praxe učitelů a možnostem, jak
předčasnému odchodu začínajících učitelů zabránit. První část práce tvoří teoretické
a věcné ukotvení zkoumaného problému a jsou zde představeny též výsledky dosavadních
výzkumů o tématu. Druhou část práce tvoří analýza osmi polostrukturovaných rozhovorů
s bývalými učiteli. Příběhy učitelů jsou zde představeny pomocí krátkých medailonků.
Práce dochází k závěru, že k drop-outu začínajících učitelů může vést mnoho různých
faktorů, které se v průběhu času kombinují a kumulují. Drop-out většinou není způsoben
pouze jedním z nich. Rozhodování o drop-outu je pro učitele spíše dlouhodobou
záležitostí. Celkově se jedná o komplexní fenomén, jemuž by bylo možné v některých
případech předejít zavedením systému vhodných opatření.

Abstract
This bachelor thesis deals with the issue of so-called drop-out of teachers from schools or
the early departure of teachers from their profession. It focuses specifically on novice
teachers, which means teachers in the early years of their careers. This is a very current
issue, because the lack of quality teachers is a problem not only in the Czech Republic but
also abroad. The thesis focuses on former elementary and secondary school teachers in the
Czech Republic. The primary goal of the thesis is to identify and understand the reasons
for the drop-out of novice teachers. In addition, the thesis also deals with the course of the
teacher‘s education and practice and the possibilities of preventing the early departure of
novice teachers. The first part of the thesis contains the theoretical and factual basis of the
studied problem and the results of previous studies of the topic are also presented here. The
second part of the thesis is formed by the analysis of eight half-structured interviews with
former teachers. Their narratives are briefly introduced here. The work concludes that the
drop-out of novice teachers can be caused by many different factors that are combined and

accumulate over time. Drop-out is not usually caused by only one of them. The decision to
leave their profession is a long-term one. Overall, this is a complex phenomenon that could
be prevented in some cases by introducing a system of appropriate measures.
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Úvod
Ve své bakalářské práci se budu věnovat problému odchodu začínajících učitelů1 ze
škol, tzv. drop-outu2. V českém prostředí je pro označení tohoto fenoménu používáno
spojení „odchod učitelů ze škol“ nebo „odchod učitelů z učitelské profese“. Případně se
hovoří o jejich fluktuaci.
Drop-out se může týkat učitelů ve všech stupních vzdělávání a ve všech etapách
vývoje učitelské profesní dráhy. Tato bakalářská práce se zaměří na skupinu učitelů,
kteří jsou z hlediska profesního vývoje učitele označeni jako „začínající učitelé“.
Začínající učitel se vyznačuje tím, že má „příslušné vysokoškolské vzdělání,
pedagogickou způsobilost, ovšem chybí mu pedagogická zkušenost a je na začátku své
profesní dráhy“ [Průcha, Walterová, Mareš 2001: 306]. Právě tato skupina učitelů je
drop-outem ohrožena nejvíce [Ingersoll 2003 in Píšová, Hanušová 2016]. Délka období,
po kterou je učitel označován jako „začínající“, je různá. Obvykle se stanovuje na
prvních 5 let profesní praxe3 [Průcha, Walterová, Mareš 2001: 306]. Ve své práci proto
budu považovat za začínajícího učitele osobu s praxí od jednoho do pěti let. Zaměřím se
na bývalé učitele dříve působící na základních i středních školách v České republice
(dále jen ČR).
Téma práce vnímám jako společensky důležité. Jak zmiňují Píšová a Hanušová
ve své studii (2016) je „problém ztráty kvalifikovaných odborníků a odchodu učitelů
z profese celosvětovým problémem“. Ze zahraničních studií na problém upozorňují
například Rhodes, Nevill, Allan (2004), Ji Y. Hong (2012) nebo Karsenti a Collin
(2013). V českém prostředí se o problému odlivu kvalifikovaných učitelů ze škol
zmiňují již v roce 1996 Kalhous a Horák. Téma práce také úzce souvisí s problematikou
profesní přípravy budoucích učitelů a jejími nedostatky. Ty zmiňují například Švec
(1999) nebo Šimoník (1995) ve svých publikacích.
Přestože je drop-out začínajících učitelů stále aktuálním problémem, je mu
v České republice věnována relativně malá pozornost. Výše zmiňovaná přehledová

1

V celé bakalářské práci jsem se namísto rozlišení označení učitel/ka pro zjednodušení rozhodla používat

generické maskulinum „učitel“.
2

Jsem si vědoma problematického skloňování anglického výrazu drop-out. Avšak v českém jazyce

neexistuje vhodný překlad, proto v celé práci i v samotném názvu práce používám výraz drop-out.
3

Délce praxe začínajících učitelů se blíže věnuji v metodologické kapitole Respondenti a jejich výběr.
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studie Píšové a Hanušové „Začínající učitelé a drop-out“ (2016) je jedním z mála
odborných textů, které se tématu věnují4. V zahraničí je tento fenomén prozkoumaný
mnohem více. Příkladem může být studie Burkeho a Schucka et al. (2013), Cheryl
J. Craig (2014) nebo práce Struyvenové a Vanthournouta (2014).
V České republice nalezneme množství kvalifikačních prací o začínajících
učitelích, jejich potřebách a problémech, například Hourová (2011), Naděje (2013),
Fialová (2016). Tyto práce byly v naprosté většině napsány na pedagogických
fakultách. Proto si myslím, že je přínosné věnovat se tématu drop-outu začínajících
učitelů s užitím veřejněpolitické perspektivy.

Výzkumné cíle a otázky
Cíle
Hlavními cíli mojí bakalářské práce bude identifikovat a pochopit důvody pro
drop-out u začínajících učitelů.
Pro dosažení hlavního cíle popíši a prozkoumám průběh studia a praxe, do které
respondenti nastoupili.
Za další doplňkové cíle jsem stanovila:
• identifikovat způsoby, jak by bylo možné drop-outu začínajících učitelů
předcházet;
• navrhnout doporučení relevantním aktérům pro zlepšení situace v dané oblasti.
Výzkumné otázky
Hlavní výzkumná otázka zní: Proč začínající učitelé odcházejí ze školství?
Dílčí výzkumné otázky jsou následující:
• Jaká byla motivace respondentů k nástupu do učitelské profese?
• Jaký byl průběh drop-outu u respondentů?
• Kde vidí bývalí učitelé příčiny svého odchodu ze školství?

4

Práce je součástí projektu, který skončil v prosinci 2017 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

„Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů“. Tento projekt
„nahlíží na problematiku ze socio-pedagogické perspektivy a zaměřuje se na procesy socializace
začínajících učitelů a jejich objektivní determinanty“ [Masarykova univerzita 2017]

4

• Jak souvisí rozhodnutí respondentů o odchodu ze školství se zkušenostmi
respondentů ze studia na VŠ?
• Jak souvisí rozhodnutí respondentů o odchodu ze školství s jejich zkušenostmi
z učitelské praxe?
• Jak lze drop-outu začínajících učitelů předcházet?
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1. Teoretická východiska
Klíčovými pro mojí bakalářskou práci jsou především pojmy „drop-out“ a „začínající
učitel“, proto je v této části práce podrobněji představím a vymezím. Dále budu
prezentovat několik teorií, které se týkají učitelského povolání, jeho specifik a motivace
učitelů. V závěru kapitoly představím dosavadní poznatky o tématu z českých
a zahraničních výzkumů.

1.1.

Drop out

Anglický termín drop-out se v oblasti vzdělávání do českého jazyka překládá obvykle
jako „odchod“ nebo „předčasný odchod“. Označení drop-out se nepoužívá pouze pro
odchod učitelů, ale kupříkladu Hloušková (2014) se ve svém článku zabývá odchodem
ze studia a vzdělávání a Rumberger (2011) sleduje drop-out studentů ze středních škol.
Neexistuje žádný přesný ani všeobecně používaný překlad do českého jazyka. Píšová
a Hanušová (2016) to ve své studii připisují malé probádanosti tohoto jevu v České
republice a předpokládají, že v budoucnu vznikne vhodná česká terminologie. Také
zmiňují, že se tento termín v českém prostředí již používá například v psychologii
[Píšová, Hanušová 2016: 393]. Shodně s Píšovou a Hanušovou tedy ve své práci
používám anglický termín drop-out a zacházím s ním jako s pojmem českým.

1.2.

Začínající učitel

Druhým klíčovým termínem pro mou práci je začínající učitel. Existuje mnoho definic
toho, kdo je začínajícím učitelem a jaká jsou jeho specifika. „Za začínajícího učitele
považujeme učitele, který má příslušné vysokoškolské vzdělání a pedagogickou
způsobilost, chybí mu však pedagogická zkušenost, je na začátku své profesní dráhy“
[Průcha, Walterová, Mareš 2001: 306]. Dle Podlahové [2004: 14] je začínají učitel
„mladý, nezkušený, nezralý, neovládající dosud všechny pracovní techniky a postupy
(…) Od prvních dnů vykonává své povinnosti v plné šíři, ale potřebuje systematickou
radu a pomoc a je pověřován i činnostmi, na něž nebyl připravován (výuka
neaprobovaných předmětů)“.
Začínající učitelé musí rychle přejít z období, kdy se na výkon povolání
připravovali, do reálného výkonu praxe, který mnohdy zahrnuje činnosti, na které se
během studia a další přípravy nestihli nebo ani nemohli připravit. Pro tento přechod se
6

používá výraz „transition shock“ [Veenman 1984: 143], který je v české literatuře
překládán jako „šok z reality“ [Podlahová 2004]. Realita každodenního působení ve
třídě se mnohdy odlišuje od představ, které si mladí učitelé o budoucí praxi vytvořili
během studia. Nezvládnutí těchto počátečních problémů poté může vést až k drop-outu
učitele. V analýze se zaměřím na prozkoumání faktu, zda respondenti zažili tento šok
z reality a jakým způsobem je ovlivnil.
Podlahová naznačuje potřebnou pomoc začínajícím učitelům, která bývá
zosobněna v tzv. uvádějícím učiteli, který „učitelskému elévovi pomáhá, sleduje jeho
růst a hodnotí pokroky“ [Podlahová 2004: 48]. Pokud institut uvádějícího učitele
funguje dle očekávání, může to být právě on, kdo začínajícím učitelům pomůže
s adaptací v novém zaměstnání a případně může zmírnit šok z reality. Ve svém
výzkumu se zaměřím na fungování institutu uvádějícího učitele a jeho vnímání ze strany
začínajících učitelů.

1.3.

Teorie a koncepty o učitelích

1.3.1. Profesní vývoj učitele
Pozici začínajícího učitele nám pomohou pochopit teorie, které se věnují profesnímu
vývoji učitele. Období začínajícího učitele je jednou z jeho fází, i když může být
pojmenována odlišně, například učitel začátečník či novic. Každý autor definuje odlišné
etapy vývoje profesní dráhy učitelů. Průcha (2002) rozlišuje pět etap: volba učitelské
profese, profesní start, profesní adaptace, profesní stabilizace a profesní vyhasínání.
Tato stádia souvisí s výkonností a kvalitou práce odvedenou učiteli v jednotlivých
obdobích. Huberman (1993) ve svém díle odlišuje 3 etapy vývoje učitele: učitel
začátečník, učitel ve středu své kariéry a učitel na konci kariéry. Dle Hubermana se
v jednotlivých etapách střídají fáze konfliktů a fáze jejich řešení. Toto cyklické střídání
vede k rozvoji schopností učitele. Kariéra učitele není lineární, protože se v ní nachází
i období stagnace. Autoři Furlong a Maynard (1995) rozlišují v profesním vývoji pět
etap. Etapa počátečního idealismu, etapa přežití, etapa rozpoznávání problémů, etapa
stabilizace a etapa udržení. Furlong a Maynard tvrdí, že začínající učitel se snaží chovat
jako zkušený, pokouší se jeho chování napodobovat. Stále ale lze celkem snadno odlišit
začínajícího a zkušeného učitele.
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1.3.2. Učitel jako klíčový aktér vzdělávací politiky
Mezi teoretická východiska bakalářské práce patří chápání učitele jako klíčového aktéra
vzdělávací politiky. „Učitelé jako aktéři vzdělávací politiky představují její klíčový
prvek a zásadně ovlivňují kvalitu celé vzdělávací soustavy“ [Tůmová 2015: 144]. Role
učitele v sobě nezahrnuje jen samotné vyučování žáků, ale je mnohem komplexnější.
S proměnou společnosti se postupně mění i role učitele a zvyšují se nároky na něj
kladené [Tůmová 2015: 146-7]. Jedná se o náročné povolání, které klade vysoké
požadavky na odborné vzdělání a zároveň předpokládá osobní nasazení a přesvědčení
o smyslu této práce. Náročnost povolání učitele s sebou nese vyšší stresovou zátěž
a s tím související možnost syndromu vyhoření. Dlouhodobým problémem je vnímání
prestiže učitelské profese. Ve výzkumech jako je například Naše společnost [Tuček
2016] se učitel umísťuje poměrně vysoko: rok 2007 čtvrté místo, rok 2016 páté místo.
Avšak samotní učitelé mají o prestiži svého povolání často nízké mínění [Tůmová 2015:
148]. V analýze se budu věnovat posouzení, zda se v rozhodnutí respondentů o dropoutu projevila náročnost učitelského povolání či vliv vnímání prestiže učitelského
povolání samotnými učiteli.
Byrokracie první linie
Dalším východiskem nahlížejícím na učitele jako na aktéra je koncept Michaela
Lipskyho byrokracie první linie. Ten se zaměřuje na řadové pracovníky ve státních
organizacích (jinak také linioví pracovníci nebo street-level byrokraté) [Horák,
Horáková 2009: 370]. „Tito byrokraté představují všechny pracovníky veřejných
služeb, kteří při výkonu své práce jednají přímo s občany a mají poměrně rozsáhlou
svobodu v rozhodování, kterou využívají při řešení konkrétních problémů svých
klientů” [ibid.]. Za street-level byrokraty považujeme i učitele. Lipsky (2010) tvrdí, že
street-level byrokraté pracují ve velice náročných nejednoznačných podmínkách. Ty
ovlivňují způsoby jejich rozhodování a brání jim vykonávat jejich zaměstnání tak, jak
by si přáli. Běžně také dochází k situaci, kdy mají výše postavení pracovníci jiné zájmy
a vytváří na níže postavené pracovníky tlak [Horák, Horáková 2009: 371-372].
Začínající učitelé tedy představují street-level byrokraty. Často je pro ně složité
vyrovnat se s náročnými podmínkami jejich práce i faktem, že nemohou vykonávat své
zaměstnání tak, jak si původně přáli. Tato situace pak pro ně může být důvodem pro
drop-out z učitelského povolání.
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1.4.

Teorie motivace a sebedeterminace

Pokud se dva lidé ocitnou ve stejné situaci, zachovají se každý trochu odlišně. Každý
člověk k různým činnostem nebo situacím přistupuje s jiným zájmem, větším nebo
menším. Jednání člověka je vždy nějak motivováno. „Motivací rozumíme souhrn všech
činitelů, které na jedince působí a tím ho podněcují, podporují, aktivizují nebo naopak
utlumují a brzdí“ [Gillnerová, Buriánek 2006: 39]. Pracovní motivace se pojí s výkonem
pracovní činnosti a vyjadřuje přístup člověka k práci. Rozlišujeme různé motivační
teorie. Jednou z komplexních motivačních teorií je teorie sebedeterminace autorů
Deciho a Ryana. Snaží se o odhalení podstaty motivace lidského chování a lze ji
aplikovat na různé oblasti, mimo jiné na psychologii práce a well-being. Teorie
předpokládá, že každý člověk má přirozený sklon k budování a rozvíjení vlastního
„self“, je tedy aktivní bytostí. Lidé mají tendenci uspokojovat tři základní psychické
potřeby: potřeba odbornosti (competence), potřeba vztahu s druhými či příslušnosti
(relatedness) a potřeba autonomie (autonomy) [Deci, Ryan 2000, 2002]. Uspokojování
těchto tří potřeb se lidem daří podle toho, v jakém prostředí a podmínkách se zrovna
nachází. Pokud se daří potřeby naplnit, vede to k pocitům pohody a spokojenosti [Deci,
Ryan 2000]. Uspokojení těchto tří podmínek je tedy nezbytné i pro spokojenost učitelů
v jejich zaměstnání a jejich nenaplnění může být důvodem pro odchod z povolání. Dle
teorie sebedeterminace je nutné, aby učitelé měli pocit, že jsou dostatečně kompetentní
pro výkon povolání, tedy aby byli dostatečně připraveni (především studiem). Také je
nutné, aby měli bezproblémové vztahy s ostatními (kolegové, vedení, žáci). Zatřetí je
nezbytná určitá míra autonomie, tedy možnost vlastního svobodného rozhodování
o práci.
Začínající učitelé jsou pro výkon svého povolání určitým způsobem motivováni
a jejich motivace a její případná ztráta jsou důležité pro drop-out. Proto se ve své práci
budu zabývat motivací učitelů pro nástup do povolání. Na základě vybrané
sebedeterminační teorie také chci prozkoumat, zda se dařilo učitelům naplňovat tři
základní psychické potřeby zmíněné v teorii a zda drop-out souvisí s jejich
nenaplněním.
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1.5.

Přehled dosavadního poznání

V následující části práce shrnuji poznatky z výzkumů o začínajících učitelích
provedených jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuji se především na příčiny
jejich drop-outu.
V České republice se tématu drop-outu začínajících učitelů věnuje pouze jeden
projekt z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity „Jaký význam má kontext:
objektivní determinanty socializace začínajících učitelů“. Projekt trval od ledna 2015 do
prosince 2017 a výstupy z projektu jsou monografie, články v odborných časopisech
a příspěvky na konferencích [Masarykova univerzita 2017]. Jedním z prvních výstupů
projektu je přehledová studie autorek Píšové a Hanušové (2016). Je literárním
přehledem studií drop-outu začínajících učitelů v různých kulturách s cílem zahájit
odbornou diskuzi a výzkum této problematiky [Píšová, Hanušová 2016: 1]. Dalším
výstupem ze zmiňovaného projektu je teoretická studie Janíka a kol. (2017).
Představuje, jak funguje adaptační období pro učitele v zahraničí (např. Německo,
Francie) a uvažuje nad návrhy koncepce adaptačního období pro začínající učitele v ČR
[Janík a kol. 2017: 21]. Dalším výstupem je příspěvek na konferenci ČAPV Hanušové
a kol. (2017), ve kterém autoři docházejí k závěrům, že “začínající učitelé neodcházejí
ze škol kvůli žákům, začínající učitele drží ve školství fungující škola, spolupracující
kolegové a dobří ředitelé a podmínkami pro úspěšnou indukci jsou přiměřená pracovní
zátěž, podpora kolegů a dostatek zdrojů” [Hanušová a kol. 2017: 25]. Výzkum ukazuje,
že podle toho, jak začínající učitelé hodnotí institucionální, kulturní a interaktivní
rovinu lze zčásti predikovat, kdo na škole zůstane a kdo odejde. Největší vliv na další
působení učitelů v profesi má institucionální rovina, a to zejména kultura školy
(prostředí, zahrnuje materiální vybavenost), vedení školy a kolegové [Hanušová a kol.
2017: 24]. Výzkum upozorňuje na fakt, že „podstatná je pro začínající učitele nejen
pomoc a podpora, ale také uznání vedením školy a kolegy a prostor pro samostatné
rozhodování“ [ibid.]. Další české výzkumy na toto téma se mi nepodařilo nalézt. V ČR
ale existují další studie, které se zaměřují na odchod z jiných blízkých povolání.
Příkladem může být práce Cidlinské a Vohlídalové (2015) zabývající se odchodem
začínajících akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic5.

5

Jedná se o kvantitativní studii zaměřenou na respondenty, kteří opustili akademickou či

vědeckou pozici v ČR v uplynulých deseti letech. Hlavními zjištěnými důvody pro odchod byla výše
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V zahraničí se tématu drop-outu učitelů ze zaměstnání věnuje množství autorů.
V Austrálii byla realizována studie zjišťující příčiny odchodu z učitelské profese autorů
Burkeho a Schucka et al. (2013), provedená pomocí polostrukturovaných rozhovorů.
Výzkum naznačuje, že je složité pojmenovat důvody odchodu učitelů, jelikož existuje
velké množství faktorů, které mohou jejich rozhodnutí ovlivňovat. Výzkum nicméně
předkládá seznam těch nejvýznamnějších faktorů: „podpora učitelů v jejich snaze
zaujmout studenty, ocenění dobře odvedené práce s poukazem na profesní satisfakci
učitelů a zajištění prostředí, které umožňuje učitelům budovat dobré vztahy
a spolupracovat s jejich kolegy a poskytnuti maximální podpory od ostatních
zaměstnanců školy“6 [Burke, Schuck 2013: 13]. V USA byla zpracována narativní
biografie Cheryl J. Craig (2014) mapující životní příběh jednoho začínajícího učitele po
dobu šesti let. Další americkou prací je studie Hong Ji (2012), která pomocí
polostrukturovaných dotazníků identifikuje rozdíly mezi učiteli, kteří se rozhodli ve
školství zůstat a těmi, kteří se rozhodli odejít. Autoři Ingwalson a Thompson (2007)
provedli komparativní studii, kde sledovali dva učitele v odlišných školách v USA.
Studie upozorňuje na nutnost lepší podpory učitelů ze strany kolegů a vedení v prvních
letech jejich kariéry. Zmiňuje zejména nutnost vytvoření kvalitního mentorského
programu a podpory ze strany kolegů. Hanushek, Kain a Rivkin (2004) ve svém
výzkumu sledovali, proč veřejné školy ztrácí učitele. Výsledky naznačují, že mobilita
učitelů je mnohem silněji spojena s charakteristikami studentů, hlavně rasou a jejich
výkonem než s platy. Platy však stále v rozhodování hrají silnou roli. V Kanadě
publikovali Karsenti a Collin (2013) výsledky studie provedené pomocí dotazníků
zaměřené na učitele, kteří se rozhodli pro drop-out a ostatní aktéry, kteří byli svědky
odchodu učitele. Švédská studie Lindquista, Nordängera a Carlossona (2014) sleduje
důvody učitelů pro setrvání nebo odchod z profese a kombinuje kvalitativní
a kvantitativní metody. Studie sledovala skupinu 87 učitelů po dobu téměř dvaceti let.
finančního ohodnocení, ekonomická nejistota (např. smlouvy na dobu určitou), nejistá vyhlídka stálé
pracovní pozice, systém hodnocení vědecké práce a jiná zajímavá pracovní nabídka [Cidlinská,
Vohlídalová 2015: 29]. Roli hrála i časová náročnost a stresovost povolání a nízké vyhlídky na profesní
rozvoj.
6

„reinforcement of the satisfaction teachers feel in meeting the professional challenges of teaching, and

provision of an environment that sponsors professional collegiality, collaboration and support from
administrators“
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Jedním ze zjištění je i fakt, že učitelé z povolání nejen odcházejí, nýbrž část z nich se po
určité době vrací. Ze studie také vyplývá, že cesty jednotlivých učitelů jsou velice
individuální a rozličné. Odchod učitelů je mnohem komplexnější a méně lineární
fenomén, než se očekává. Studie Struyvenové a Vanthournouta (2014) zkoumá motivy
začínajících učitelů pro odchod. Pomocí faktorové analýzy bylo rozpoznáno pět
hlavních důvodů: spokojenost s prací, školní management a podpora, pracovní vytížení,
výhledy do budoucna a vztahy s rodiči. První faktor spokojenost s prací zahrnoval např.
motivaci učitelů, jejich očekávání, studijní zaměření, náplň zaměstnání, šikanu ze strany
žáků, vzdělávací výstupy studentů nebo bezpečnost [Struyen, Vanthournout 2014: 41].
Druhým faktorem je školní management a podpora. Do něj spadá malá podpora od
vedení školy a kolegů, nedostatečné uvedení, složité úkoly a malé zapojení do
fungování školy [ibid.]. Třetí faktor pracovního vytížení obsahoval např. časovou
náročnost a administrativní práci. Výhledy do budoucna byly spojeny s malým
kariérním vývojem, zárukou stálého příjmu a dlouhodobé smlouvy. Poslední faktor
představoval negativní a problematický vztah s rodiči [ibid.]. Studie v závěru podává
klíčové doporučení. Je nutné, aby si studenti učitelských oborů včas vybudovali
realistický obraz o svém budoucím povolání a případně stihli změnit zaměření svého
vzdělání ještě při studiu a neodcházeli z povolání až po absolvování celého
pedagogického studia.

1.5.1. Shrnutí
Zjištění z výše představených českých i zahraničních studií a výzkumů tvořily základ
pro moje vlastní výzkumné rozhovory. Nastínily mi témata, na která by se rozhovory
měly zaměřit. Společně s cíli práce a výzkumnými otázkami mi pomohly určit
tematické okruhy. Mezi hlavní tematické okruhy mnou provedených rozhovorů patří:
• motivace a důvody pro výběr učitelského povolání;
• studium – jeho průběh a hodnocení;
• představy o budoucí učitelské praxi;
• praxe při studiu;
• shánění pracovní pozice;
• první týdny v zaměstnání;
• další průběh praxe ve školství;
• vztahy – s kolegy, s vedením, se žáky, s rodiči;
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• drop-out ze školství – rozhodnutí o něm a jeho průběh;
• důvody pro drop-out (předpokládaný vliv platu, kariérního vývoje, podpory od
vedení školy, vztahů ve škole atd.);
• změny, které by musely nastat, aby učitelé ve školství zůstali;
• možnost návratu.

13

2. Věcná východiska
Následující kapitola stručně představuje postavení učitele v českém školství. Pro
potřeby práce je důležité uvést do reálií současného českého školství. Věnuji se
zakotvení učitele v zákonech, platovým podmínkám a kariérnímu řádu učitelů.

2.1.

Učitel

Učitelům, jejich pracovnímu poměru, předpokladům pro výkon povolání, pracovní době
a dalšímu vzdělávání se věnuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Ten nehovoří přímo o učitelích, ale o tzv. pedagogických pracovnících. Pedagogický
pracovník je pojmem nadřazeným učiteli, zahrnuje i další pracovníky s podobnou
pracovní náplní, např. vychovatel či asistent pedagoga. „Pedagogickým pracovníkem je
ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou
nebo

přímou

pedagogicko-psychologickou

činnost

přímým

působením

na

vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního
právního předpisu.“ [§ 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících]. Dle ustanovení § 3 tohoto zákona musí pedagogičtí pracovníci splnit
několik předpokladů pro výkon svého povolání. Je jimi způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, prokázaná znalost českého jazyka, a především
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají. Tato odborná
kvalifikace je v zákoně zvlášť členěna pro jednotlivé vzdělávací stupně. Kupříkladu
„učitel druhého stupně základní školy získá odbornou kvalifikaci vysokoškolským
vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích
předmětů druhého stupně základní školy/střední školy. Dále také studiem studijního
oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu a vysokoškolským vzděláním
získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti
pedagogických věd nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání zaměřeném
na přípravu učitelů druhého stupně nebo střední školy“ [§ 8 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících]. Zákon uvádí také další možnosti získání odborné
kvalifikace.
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2.2.

Platy učitelů

Platy učitelů se liší podle toho, zda učitel pracuje na veřejné škole nebo je zaměstnán na
církevní či soukromé škole. Zaměstnancům soukromých a církevních škol náleží mzda
stanovená na základě dohody se zřizovatelem. Já se zde zaměřím na platy učitelů
veřejných škol (protože i většina mých respondentů pracovala na veřejné škole). Ti
pobírají plat na základě platových tabulek, stanovených v nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. O zařazení
učitele do příslušné platové třídy rozhoduje jeho zaměstnavatel (zastoupený svým
statutárním orgánem, tedy ředitelem školy). Pravidla pro zařazení jsou vymezena
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Do platového stupně je zaměstnanec
zařazen na základě doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské
základní služby nebo civilní služby [§ 123 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce]. V přílohách k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. jsou konkrétní platové tabulky,
z nichž tabulka č. 5 náleží pedagogickým pracovníkům. Konkrétní platová třída je
spojena s dosaženým vzděláním. Učitelé základních a středních škol typicky spadají do
11.-13. platové třídy. U začínajících učitelů s nejnižší praxí (do 2 let) by to podle
aktuálně platných ustanovení znamenalo v 11. platové třídě hrubý měsíční plat
25 470 Kč, ve 12. platové třídě 26 020 Kč a ve 13. platové třídě 26 650 Kč [Příloha č. 5
k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě]. Průměrná měsíční mzda v roce 2017 dosáhla v České
republice 29 504 Kč [Český statistický úřad 2018]. Z toho vyplývá, že přestože učitelé
na základních a středních školách musí mít vystudovanou vysokou školu (dále jen VŠ),
nedosáhnou po nástupu do zaměstnání ani na průměrný plat. Ani s výrazně delší praxí si
nijak zvlášť nepolepší. Učitel ve 12. platové třídě s praxí do 19 let pobírá hrubý příjem
28 790 Kč měsíčně. Platy českých učitelů se zabývala studie Nízké platy učitelů: hodně
drahé šetření z roku 2017. Šetření ukazuje, že v porovnání se zeměmi Evropské unie
(dále jen EU) i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) mají
čeští učitelé na základních školách v porovnání s ostatními vysokoškolsky vzdělanými
zaměstnanci nejnižší průměrné platy. V ČR se jedná o 56 %, kdežto země OECD a EU
dosahují průměrně 86 % [Münich 2017: 3].
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2.3.

Karierní řád učitelů

Jedním z dlouhodobých problémů školství je malý kariérní vývoj profese. Na tento
problém se v minulém roce snažilo zareagovat Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a vytvořilo návrh novely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících. Ideou návrhu kariérního řádu učitelů bylo vytvoření tří
profesních stupňů na základě profesních kompetencí učitele a jejich postupnému
zvyšování. Novela též chtěla zavést dvouleté adaptační období pro začínající učitele, na
jehož konci by museli prokázat svoje kompetence pro povolání učitele. Zároveň se
výslovně zavádí post uvádějícího učitele, za kterou by náležel příplatek 3000 Kč
[MŠMT 2018]. Návrh byl v létě roku 2017 projednáván Poslaneckou sněmovnou
a Senátem. Poslaneckou sněmovnou nakonec neprošel, a tak je budoucnost tohoto
opatření nyní nejistá. Faktem zůstává, že navrhovaná podoba novely se nelíbila ani
samotným učitelům, kteří návrh kritizovali a sepisovali proti němu petici.
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3. Metodologie
Ve své práci využívám kvalitativní metody výzkumu. Kvalitativní přístup nemá
jednotnou definici. Švaříček a Šeďová [2014: 17] ho definují jako: „proces zkoumání
jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů
založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem
výzkumu. Záměrem výzkumníka (…) je rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou,
prožívají a vytvářejí sociální realitu“. Definice akcentuje vztah mezi badatelem
a účastníkem výzkumu. V pozici badatele se budu snažit o navázání co nejvíce vřelého
a přátelského vztahu a nastolení pro respondenta příjemného prostředí tak, aby se mi
podařilo získat potřebné informace.

3.1.

Případová studie

Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolila výzkumný design případové studie, při které se
podrobně zkoumá jeden, případně více případů [Hendl 2005: 104]. Jako jednotlivý
případ budu chápat fenomén drop-outu začínajících učitelů. Design případové studie je
v tomto případě vhodný, neboť podrobné zkoumání případu umožní lepší porozumění
fenoménu [Švaříček, Šeďová 2014: 96-97]. Klíčové pro provedení případové studie je
získání skutečných dat od objektů výzkumu, která budu sbírat pomocí rozhovorů
s respondenty [Švaříček, Šeďová 2014: 97]. Případové studie využívají mnoho různých
zdrojů dat a metod pro porozumění danému případu [Yin 2003: 18]. Uvědomuji si, že
pro svoje zkoumání mám v plánu využít pouze rozhovorů, což nároky případové studie
nesplňuje. Přesto mi výzkumný design případové studie připadá pro můj výzkum
nejvhodnější.

3.2.

Respondenti a jejich výběr

Vhodným respondentem pro můj výzkum je osoba, které se po studiu věnovala
učitelské praxi, ale v období, kdy ještě patřila mezi tzv. začínající učitele tuto praxi
opustila a povolání učitele zanechala (tzn. došlo k drop-outu). Začínajícího učitele jsem
si na počátku definovala jako osobu s praxí v délce 0–5 let. Názory autorů na délku, po
kterou můžeme učitele označit jako začínajícího, se liší. Podlahová (2004) určuje za
obvyklou délku pět let praxe, Šimoník (1995) zase chápe začínajícího učitele jako osobu
v prvním roce své praxe. Někteří autoři používají až období deseti let [Podlahová 2004].
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Ve výzkumu mi šlo především o zkoumání rané fáze, kterou jsem si stanovila
jako období dvou let od nástupu do praxe. Toto období spadá do označení „začínající
učitel“ téměř ve všech jeho definicích, s výjimkou Šimoníka (1995), který zahrnuje
pouze první rok. S ohledem na specifika cílové skupiny jsem zvolila období dvou let
tak, abych dokázala oslovit dostatečné množství vhodných respondentů. Zkoumala jsem
bývalé učitele základních a středních škol, kteří mají vystudovanou pedagogickou
fakultu na některé z VŠ v České republice, učitelský obor na jiné než pedagogické
fakultě VŠ, studovali pedagogickou vyšší odbornou školu (dále jen VOŠ), případně
studovali neučitelský obor a poté absolvovali kurz pedagogického minima, akreditovaný
MŠMT.
Respondenty pro svůj výzkum jsem sehnala kombinací několika metod.
Vyhledávala jsem je na základě doporučení svých přátel a známých. Využila jsem také
oslovování několika pedagogů základních a středních škol ve Středočeském kraji
a Jihočeském kraji. Některé z respondentů jsme sehnala pomocí metody nenáhodného
výběru, tzv. výběru nabalováním neboli „snowball sampling“. Při tomto postupu se
obracíte na respondenty s žádostí o informace o dalších osobách vhodných pro výzkum
[Jeřábek 1993: 50]. Sehnání vhodných respondentů pro rozhovory nebylo úplně
jednoduché. Často jsem narážela na osoby, které pedagogiku sice vystudovali, ale do
učitelské praxe poté vůbec nenastoupili. Myslím, že zde je prostor pro další výzkumy,
které by se soustředily právě na tyto osoby. Rozhovory jsem prováděla, dokud nedošlo
k tzv. nasycení vzorku, tedy situaci, kdy už se v rozhovorech neobjevovala nová témata.
Vzhledem k tomu, že sehnat vhodné respondenty bylo složitější, než jsem na
začátku výzkumu očekávala, zahrnula jsem v menší míře i učitele s delší učitelskou
praxí než dva roky. Nikdy ale nepřesáhla hraniční období 10 let. Také se mi naskytla
možnost udělat rozhovor s učitelem, který působil na Základní umělecké škole (dále jen
ZUŠ). Situace neodpovídala původnímu záměru, ale předpokládala jsem, že by tento
respondent mohl přinést zajímavé srovnání. Pro větší různorodost jsem ho tedy do
výběru zahrnula.
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V následující tabulce jsou respondenti výzkumných rozhovorů blíže představeni.
Tab.1 přehled respondentů
Kódovací označení

Studium

Místo výkonu praxe Doba praxe

Let od odchodu

Délka
rozhovoru

Petra

VOŠ pedagogická

1. stupeň ZŠ

1 rok

10 let

19 min.

Lenka

VŠ pedagogická

2. stupeň ZŠ

1 rok cca

5 měsíců

90 min.

Josef

VŠ pedagogická

1. a 2. stupeň ZŠ

6 a půl roku

1 rok

29 min.

Kateřina

VŠ pedagogická
VŠ + pedagogické
minimum
konzervatoř
VŠ + pedagogické
minimum
VŠ pedagogická +
pedagogické
minimum

1. stupeň ZŠ

1 rok a 9 měsíců

8 let

45 min.

2. stupeň ZŠ

1 rok

5 let

40 min.

ZUŠ

9 let

10 let

28 min.

vyšší gymnázium

1 rok a čtyři měsíce

1 rok

44 min.

vyšší gymnázium

1 rok

6 let

25 min.

Milan
Martin
Veronika
Jakub

Zdroj: autorka

3.3.

Výzkumné rozhovory

Pro účely práce jsem prováděla polostrukturované rozhovory, které se vyznačují
především flexibilitou, kdy má tazatel možnost otázky v průběhu rozhovoru upravovat
a měnit jejich pořadí. Rozhovory probíhají na základě návodu (jinak také scénáře), který
si výzkumník předem připraví a který zajistí, že nebude vynecháno žádné důležité téma
[Hendl 2005: 174]. Scénář rozhovoru je přiložen jako příloha č. 2. Při tvorbě scénáře
rozhovoru jsem postupovala tak, že jsem si na základě předchozích výzkumů a teorií
nejprve určila klíčová témata, kterým se v rozhovorech chci věnovat a povedou
k získání potřebných informací. Témat jsem určila několik a následně zúžila výběr na ta
nejdůležitější: motivace pro to stát se učitelem/kou, průběh studia, vztah ke studiu
a jeho hodnocení, shánění pozice, průběh praxe, vztahy s kolegy a vedením školy,
důvody pro odchod (drop-out), průběh drop-outu, možnosti předcházení drop-outu. Ke
každému témata jsem formulovala otázky pro rozhovor.
Při samotném dotazování samozřejmě docházelo k úpravám otázek tak, aby byly
vhodné pro konkrétního respondenta. Snažila jsem se ale v každém rozhovoru dotknout
všech vytyčených témat. Provádění polostrukturovaných rozhovorů mi umožnilo měnit
pořadí otázek, což jsem často využívala. Snažila jsem se, aby respondenti, pokud možno
sami, vyprávěli o své zkušenosti. Já jsem se následně doptávala na některé skutečnosti,
o kterých jsem chtěla vědět více (tzv. sondování) [Longfield 2004: 29].
Rozhovory probíhaly převážně v kavárnách a restauracích v Praze. Jeden
z rozhovorů proběhl u respondentky doma, další u respondenta na pracovišti. Také jsem
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jeden z rozhovorů uskutečnila pomocí programu Skype, jelikož respondent pobýval
v zahraničí. Nahrávání rozhovorů jsem prováděla pomocí záznamníku na mém
mobilním telefonu. Zprvu jsem se obávala o kvalitu nahrávek, ale shánět kvalitnější
diktafon nakonec nebylo potřeba. Pro nahrání rozhovoru přes Skype jsem využila
program MP3 Skype recorder. S nahráváním všichni respondenti souhlasili a nijak
průběh rozhovoru nenarušovalo. Délka rozhovorů se pohybovala kolem 45 minut. Před
začátkem samotných rozhovorů jsem s respondenty podepisovala informovaný souhlas
s výzkumným rozhovorem. Vzor informovaného souhlasu je vložen jako příloha č. 1.
Respondenti v něm souhlasili se zpracováním dat z rozhovorů pro účely mé bakalářské
práce, byli ujištěni o anonymitě a dobrovolnosti účasti ve výzkumu. Byli informováni
o nahrávání rozhovoru a o možnosti zpřístupnění nahrávek i samotné práce.

3.4.

Zhodnocení vedení rozhovorů

Celkem jsem vedla osm výzkumných rozhovorů. Vedla jsem čtyři rozhovory se ženami
a čtyři s muži. Ve školství podíl žen značně převyšuje podíl mužů. Dle údajů
Ministerstva školství z prvního pololetí roku 2017 byl podíl mužů na základních školách
14 % a na středních školách 34,9 % [MŠMT 2018]. I přestože je podíl mužů na školách
značně nižší, rozhodla jsem se ve svém výzkumu zachovat genderovou vyváženost
respondentů.
Rozhovory probíhaly bez problémů. Respondenti většinou sami navrhnuli jim
příjemné prostředí, kde se rozhovor uskutečnil. Snaha o méně formální prostředí
a přátelskou a sdílnou atmosféru se dařila. Část respondentů, která mi byla věkově
blízká, mi před rozhovorem dokonce nabídla tykání, což neformálnost ještě podpořilo.
Zároveň to pomohlo i mně samotné, abych nebyla tolik nervózní, jelikož se jednalo
o moji první větší zkušenost s vedením rozhovorů.

3.5.

Zpracování a analýza dat

Rozhovory jsem nejprve doslovně přepsala. Pro doslovnou transkripci jsem se rozhodla
proto, že pro další analýzu je vhodné zachovat celé výpovědi respondentů. Pro přepis
jsem využila jak klasický textový editor, tak v pozdějších fázích i program Express
Scribe Transcription Software. Rozhovory jsem v částech, které cituji v analýze
a přiložených ukázkách, očistila od chyb ve větné stavbě a v případě potřeby též
odstranila dialekt. Také jsem očistila text od nadbytečných slov a tzv. slovní výplně. Za
slovní výplň jsem považovala výrazy: jakože, jako by, vlastně, prostě apod. Dále jsem
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upravovala místa, kde byl přehozen slovosled, nebo se některá slova opakovala.
Prováděla jsem pouze malé změny, které nijak neovlivnily celkovou výpověď.
Přepisy rozhovorů jsem poté v programu Excel kódovala. Jako jednotky jsem
používala věty. Nejprve jsem postupovala deduktivně. Základní kódy vycházely
především z výzkumných otázek a samotných rozhovorů. Již předem jsem na základě
teorií, předchozích výzkumů a zaměření rozhovorů tušila, jaké kódy očekávat a sepsala
jsem je do seznamu kódů. Při samotném kódování jsem seznam dále rozšiřovala o kódy
nové a využila tedy postup induktivní. Kódovala jsem pouze pasáže, které byly pro
výzkum podstatné. Vynechala jsem ty části, kde jsme se během rozhovoru odklonily od
tématu. V rámci analýzy jsem se poté vracela ke kódům důležitým pro moji analýzu
a podrobněji jsem zkoumala tyto části výpovědí respondentů.

3.6.

Omezení dat a metod

Ze zvoleného výzkumného designu případové studie vyplývají určitá omezení.
„Nejčastěji zmiňovanou slabinou případových studií je otázka generalizace“ [Jelínková
2011: 211]. Tento problém souvisí s faktem, že případové studie jsou založeny pouze na
omezeném počtu případů. Není pravdou, že by u těchto studií nemohlo docházet
k žádným zobecněním. „Případové studie lze, podobně jako experimenty zobecňovat
vzhledem k teoretickým předpokladům, a ne na populaci nebo uzavřené systémy“ [Yin
2003 in Jelínková 2011: 211].
Dalším omezením je fakt, že se jednalo o moje první vedení rozhovorů. Snažila
jsem se na dotazování připravit, ale i tak se mi nepodařilo vyvarovat některých
pochybení. Často jsem nepokládala plně otevřené otázky a občas jsem se dopustila
předpokladů, které se promítly do dalších otázek, a já jsem tedy mohla respondenty
trochu navádět k mnou očekávané odpovědi. Tyto chyby se vyskytovaly hlavně
v několika prvních rozhovorech, s postupem času jsem ve vedení rozhovorů získávala
větší jistotu a chyb jsem se zvládala vyvarovat. Výše zmíněných chyb jsem si vědoma
a při zpracování rozhovorů jsem je zohlednila.
Omezením výzkumu může být i fakt, že do výzkumu vstupuji s určitými
předpoklady vytvořenými na základě obrazu učitelského povolání v médiích
a zkušeností se školstvím od mých známých a přátel. Předpokládám, že mezi příčiny
drop-outu u začínajících učitelů budou mimo jiné patřit nízké platy a celkové vnímání
tohoto povolání ve společnosti.
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4. Pohled bývalých začínajících učitelů na jejich drop-out
4.1.

Medailonky respondentů

Respondenti mi během rozhovorů popisovali své životní dráhy. Postupovali od prvotní
motivace k učení až k samotnému drop-outu a důvodům k němu. V této části práce tyto
životní příběhy představuji ve zkrácené formě pomocí medailonků.

4.1.1. Petra
Učitelství Petra zvolila jako náhradu za lesnickou školu, kterou nemohla studovat ze
zdravotních důvodů. Po obchodní akademii nastoupila na VOŠ pedagogickou
s očekáváním, že bude učit na prvním stupni nebo se bude věnovat volnočasové
pedagogice. Studium ji bavilo, neboť bylo hodně zaměřené na praktické činnosti, jako
dramatika, rukodělné práce apod. Ani s praxemi během studia neměla žádný problém.
Pracovní místo si našla přes inzerát a nastoupila na církevní základní školu jako třídní
učitelka v páté třídě. Třída byla náročný kolektiv, který nefungoval jako celek
a vyskytovaly se v něm výchovné problémy, především šikana. Pro Petru jako začínající
učitelku byla situace velmi náročná, zvlášť když se jí nedostávalo pomoci ze strany
kolegů a vedení školy. Chování žáků bylo celkově na škole posuzováno poměrně
benevolentně, u dané třídy již sbor rezignoval. Roční práce ve třídě Petru zcela
vyčerpala, v učení již dále nechtěla pokračovat a ze školství odcházela s úlevou. Po
odchodu se začala věnovat poradenské činnosti v oboru bezpečnosti práce a požární
ochrany, kde pracuje už deset let. K povolání učitelky se již nechce vrátit.

4.1.2. Lenka
Lenka uvažovala o učení již na střední škole, ale odrazovalo ji finanční ohodnocení
učitelů. Nastoupila na technický obor, po bakalářském stupni ale přešla na obor
matematika a informační technologie (dále jen IT) na pedagogické fakultě. Během
studia pracovala na plný úvazek, vdala se a měla dvě děti. V rámci studia absolvovala
několik seminářů u pana profesora Hejného a jeho metoda ji nadchla. Přes jinou
vyučující na VŠ se dostala k nabídce učení na soukromé základní škole, kde se
využívaly inovativní metody výuky. Nastoupila tam jako učitelka druhého stupně, který
se na škole teprve tvořil. První půl rok byla ze školy nadšená, rozvíjela projekty
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a vymýšlela nové. Práce ji naplňovala, rozuměla si s kolegy a vedení školy jí přišlo na
svém místě. V dalším školním roce přišla změna, oblíbený kolega byl vyhozen, projekty
na další rok se během prázdnin nepřipravily. Postupně se vršily problémy hlavně ve
vztahu Lenky s vedením, tedy ředitelem a jednatelkou školy. Lenka nesouhlasila se
stylem vedení školy, cítila se ze strany vedení šikanována, zaměstnání se jí začalo
nabourávat do osobního života a mělo vliv i na její zdraví. Když se problémy začaly
promítat i do Lenčina vztahu se žáky, začala uvažovat o odchodu. Školu opustila
v pololetí, tedy po roce působení. Nyní se věnuje programování v soukromé firmě.
Možnost v budoucnu znovu učit úplně nezavrhuje, je však velmi nespokojená
s platovým ohodnocením učitelů.

4.1.3. Josef
Josef se rozhodnul, že se chce stát učitelem již na gymnáziu. Začal studovat
Matematicko-fyzikální fakultu (dále jen MATFYZ), ale studium opustil a poté pracoval
několik měsíců jako asistent pedagoga na základní škole. Následně nastoupil jako učitel
na první stupeň základní školy, zároveň začal dálkově studovat pedagogickou fakultu,
obor matematika. Studium na VŠ ho příliš nebavilo, chápal ho jako nutnost pro výkon
povolání. Studium je podle něj zaměřeno příliš teoreticky a chybí v něm více praxe.
Samotné vyučování ho naplňovalo, měl skvělý vztah s dětmi. Vadila mu ale okolní
byrokracie a zastaralost systému. S atmosférou ve škole byl spokojený, stejně tak
s vedením školy. Oceňuje pomoc, které se mu v začátcích dostalo od jeho uvádějící
učitelky. Největším problémem pro něj bylo vnímání prestiže učitelského povolání.
Dále nebyl spokojen se zvyšující se rolí rodičů v systému a s tlakem na výkon studentů
i učitelů. Vadilo mu též nízké finanční ohodnocení a malý kariérní vývoj učitele. Po
odučení šesti a půl roku se rozhodl povolání opustit a začal se živit jako vývojář v IT
firmě. Na učitelství občas nostalgicky vzpomíná a možný návrat v budoucnosti úplně
nevylučuje. Podmiňuje to však tím, že již bude dostatečně finančně zajištěn.

4.1.4. Kateřina
Kateřina od dětství vnímala velmi pozitivně osobnost své učitelky a učení vnímala jako
poslání. Po základní škole nastoupila na pedagogickou střední školu. Již praxe na
střední škole pro ni byly náročné, ale byla pevně rozhodnuta pro učitelství, a tak
pokračovala i na pedagogickou VŠ. Praxe při studiu na VŠ byly podle ní nevyvážené
a získala z nich naivní představu o podobě své budoucí kariéry. Na studiu pedagogické
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fakulty hodnotí některé věci velice kladně, jiné naopak velmi záporně. Po studiu
nastoupila na první stupeň ZŠ. Až v praxi zjistila, že jí nevyhovuje samá podstata učení,
a to říkat někomu, co má dělat. Uvědomila si, že je spíše introvert a pro povolání se
nehodí. Neuměla si nastavit hranice a učení se začalo podepisovat na jejím zdraví, trpěla
často migrénami apod. Ředitel školy jí podporoval, stejně tak měla skvělý vztah se
zástupkyní ředitele, která jí hodně pomáhala s problémy. Podpory by ale bývala
potřebovala mnohem více. Po roce a tři čtvrtě si uvědomila, že nemusí v pozici učitelky
dále trpět a že situace nesvědčí ani jejím žákům. Povolání rychle opustila a začala se
věnovat politickému aktivismu a doktorskému studiu. O návratu k učení uvažuje, ale
muselo by to být v alternativní formě a pouze pár hodin týdně. Ke klasickému učení na
plný úvazek se určitě vrátit nechce.

4.1.5. Martin
Martin začal učit díky kladnému vztahu k hudbě a hudebním nástrojům, na které odmala
hrál. Studoval na konzervatoři hru na kytaru a kontrabas a také ekonomii
a management. Poté nastoupil jako učitel na ZUŠ, předchozí zkušenosti s výukou dětí
získal při studiu. Chvíli učil v jedné ZUŠ v Praze, později se přestěhoval kvůli rodině do
jiného města, kde pokračoval na místní škole. Učení ho bavilo, obzvlášť rád pracoval
s talentovanými dětmi, které se na hodiny připravovaly, jezdily na soutěže atd. Během
praxe se nesetkal s žádnými problémy. Byl velice spokojený s kolektivem i vedením
školy. Jelikož splácel hypotéku a potřeboval uživit rodinu, rozhodl se učení zanechat.
Jediným důvodem pro jeho rozhodnutí byl nízký plat. Začal se věnovat obchodu a dnes
je regionálním ředitelem farmaceutické firmy. Na učení si občas vzpomene, ale
o návratu zpět neuvažuje.

4.1.6. Milan
Milan měl vždy blízký vztah ke školství, pocházel z učitelské rodiny. Povolání učitele
se proto spíše vyhýbal. Na VŠ vystudoval biologii a působil jako lektor
v environmentálním centru. Na jedné ZŠ fungoval jako knihovník a ředitel školy mu
později nabídl místo učitele. Milan začal učit biologii a vědecký seminář na druhém
stupni. Zároveň s tím se začal věnovat svému doktorátu a studiu pedagogického
minima. S tím ale nebyl příliš spokojen, některé předměty mu přišly příliš teoretické,
chyběla mu aplikace moderních metod výuky a byl též nespokojen s některými
vyučujícími. Učení na škole ho naopak bavilo a naplňovalo. S kolegy měl dobré vztahy,
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byli mu oporou a vedení školy k němu bylo vstřícné. Ve vztahu s žáky se s žádnými
velkými problémy nesetkal. Po odučení jednoho roku se rozhodnul dále nepokračovat
a začal se plně věnovat doktorátu. Nemohl nadále investovat tolik času do výuky
a zároveň ředitel potřeboval navýšit jeho úvazek. Učení ho stále láká a občas uvažuje
o návratu.

4.1.7. Veronika
Veronika se k učení dostala náhodou. Studovala filologii a měla možnost si na škole
udělat pedagogické minimum. Zároveň měla kamarádku, která začala učit a líbilo se jí
to. Učení vnímala jako vhodný doplněk k doktorátu. S podobou pedagogického minima
nebyla příliš spokojena. Měla předchozí zkušenost s učením, kdy se věnovala
vzdělávání seniorů. Místo si sháněla tak, že kontaktovala školy v okolí. Nakonec začala
učit na gymnáziu, které sama vystudovala. Nastoupila na částečný úvazek jako učitelka
angličtiny pro vyšší gymnázium. Se školou byla spokojená, protože si mohla způsob
výuky upravit podle sebe. S kolegy měla přátelské vztahy, avšak měla pocit, že se
s nimi nemůže bavit o výuce. Chyběl jí uvádějící učitel. Učení pro ni bylo těžké,
obzvlášť úplné začátky. Po odučení jednoho školního roku získala stipendium
v zahraničí, kde se věnovala práci na doktorátu. Během pobytu v zahraničí si
uvědomila, že se k učení nechce vrátit. Po návratu do ČR ještě učila pár měsíců do
konce školního roku, ale poté povolání opustila. Na učitelství jí nevyhovuje charakter
práce; že musí druhé nutit pracovat a že si často nosila práci domů. Také jí vadilo nízké
platové ohodnocení a chybějící kariérní vývoj. Dnes pracuje v poradenské firmě. Návrat
k učitelství úplně nezavrhuje, ale pokud by se vrátila, tak jedině až bude starší a bude
mít více zkušeností.

4.1.8. Jakub
Jakub nikdy neměl touhu učit, chtěl si to pouze vyzkoušet. V rámci studia na MATFYZ
se rozhodl plnit kurzy pedagogického minima. Studium ho bavilo, většina předmětů mu
přišla zajímavá a přínosná. V rámci tohoto studia měl praxe na gymnáziích. Když
nastupoval na druhou praxi, tak místo na pár týdnů nastupoval rovnou jako zástup za
učitele fyziky na celý školní rok. Učil na vyšším gymnáziu fyziku na poloviční úvazek
a zároveň pracoval na svém doktorátu. Zkušenosti ze školy má dobré, s problémy se
nesetkal, vadil mu akorát malý zájem některých studentů o předmět. Po této roční
zkušenosti s učením dále nepokračoval, nedostalo se mu nabídky pokračovat v učení na
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střední škole a on již aktivně další místo nehledal. Vrátil se k práci na doktorátu, který
během roku učení trochu zanedbával. Postupně začal vést semináře a přednášet na
fakultě. Přednášení na VŠ mu vyhovuje mnohem více. O návratu zpět na střední školu
neuvažuje. Zpětně se na učení na gymnáziu dívá jako na cennou zkušenost.
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4.2.

Analýza výzkumných rozhovorů

V předchozí části jsem představila respondenty rozhovorů pomocí medailonků. Nyní
zjištění z rozhovorů podrobím analýze dle jednotlivých témat.

4.2.1. Důvody a motivace pro nástup do učitelské profese
Vstup do učitelského povolání může mít různé důvody a peripetie. Někdo je pro
učitelskou kariéru rozhodnut již na střední škole a jeho cesta k ní je přímá, někdo se
k němu dostane oklikou, někdo v podstatě náhodou. Respondenti uvádějí různorodé
faktory, které jejich volbu ovlivnily. Jednak jsou to konkrétní osoby, které pro
respondenty byly inspirací či vzorem. Může se jednat přímo o vyučující jako v případě
Josefa: „Tak já jsem tady studoval na gymplu a tam je mnoho pozitivních vzorů, takže
jsem se tak jako zhlédnul v tom školském prostředí“. Inspirovat může i kladný vztah ke
konkrétnímu předmětu a touha předávat znalosti o něm dále. „Už na základní škole jsem
měla hrozně ráda matiku, podnikala jsem v ní různý soutěže a tak dále. Velmi mě bavila
a už tehdy jsem uvažovala o tom, že bych mohla být učitelka“ (Lenka). Podobně Josef
mluví o tom, že chtěl dětem „předávat to, jak je matematika hezká“ (Josef). Inspirací
jsou také rodinní příslušníci nebo přátelé. „A potom ještě jedna z mých nejlepších
kamarádek začala taky učit a hrozně jí to bavilo a byla jsem se na nějakých jejích
hodinách podívat, tak jsem si říkala, že je to jako dobrý, co ona dělá“ (Veronika).
Vliv blízkých učitelů může být ale komplikovanější. Pro Milana jeho matka
učitelka byla na jedné straně inspirací, Milan cítil, že má k tomuto povolání určitou
„přirozenou inklinaci“. Zároveň však situace vedla i k tomu, že dlouho před učitelstvím
utíkal. Také Josef má matku učitelku, ale v mateřské škole. Josef jí nezmiňoval jako
zdroj motivace (i když zřejmě určitou roli sehrála), ale byla pro něj hlavně náhledem do
praxe, díky které věděl hodně o běžném chodu školy a administrativní zátěži, která se
s učením pojí. Pro volbu učitelské profese je silným důvodem i osobní zkušenost
s prací s dětmi a pocit uspokojení z ní, zážitek vlastního úspěchu v ní. O tom mluví
např. Petra, Josef nebo Milan: „Mě práce s dětma vždycky bavila, ale tak nějakým
způsobem jsem se bál, že mi to s nimi nepůjde…. Ale zlomilo se to ve chvíli, kdy mě
jednou kamarád pozval jako vedoucího na školu v přírodě a já jsem zjistil, že mi to
s těma dětma jde. A prostě, že mě to fakt baví“ (Milan). Respondenti na základě
zkušeností ze zájmových činností, táborů, skautingu atd. zjistili, že je zajímá práce
s dětmi nebo odhalili vlohy pro toto povolání.
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Cesta k učitelství může být přímá i klikatější. Pro Martina bylo učení logickým
vyústěním jeho dětství a studia na konzervatoři. Oproti tomu např. Lenka sice uvažovala
o učitelství již na střední škole, před pedagogickou fakultou ale vystudovala ještě
naprosto odlišný obor, kterému se nakonec rozhodla nevěnovat a vrátila se ke svému
původnímu záměru stát se učitelkou. Veronika povolání zvolila mimo jiné kvůli jeho
povaze. Během studia filologie a psaní diplomové práce si připadala „pořád sama a bez
lidí“ (Veronika), na učitelství se jí tedy líbil sociální rozměr. Volba učitelského
povolání může být i nahodilá, k učení se lze dostat shodou okolností. „No já jsem se
k tomu dostala jako slepej k houslím v podstatě, protože já jsem původně vůbec učit
nechtěla, ale ze zdravotních důvodů, tak jsem šla nakonec na tenhle obor“ (Petra).
Motiv pragmatické volby v dané situaci se objevuje i u jiných respondentů, pro
Veroniku to bylo vhodné doplnění ke studiu: „A chtěla jsem jít na doktorát, tak jsem si
říkala, to k tomu doktorátu bude dobrý doplněk. Půjdu dělat ten doktorát, k tomu si
vezmu částečný úvazek učení“ (Veronika). Na opačném pólu je naopak silné
a dlouhodobé rozhodnutí o povolání učitele spojené s pocitem poslání jako v případě
Kateřiny: „v deváté třídě…to už začaly moje spasitelský projevy, a tak jsem chtěla učit
(…) To byl nějakej pocit jako životního poslání“ (Kateřina).

4.2.2. Studium a jeho hodnocení
Jak bylo ukázáno v předchozí části, cesta k učitelství může být různorodá. Na cestě ale
můžeme nalézt společné milníky. Všichni mají společné to, že se na výkon učitelského
povolání připravovali. Příprava má podobu studia, které může být realizováno na
různých typech škol v různých formách.
O studiu se často respondenti zmiňovali ještě před položením dané otázky, je to
pro ně téma důležité. Během rozhovorů upozorňovali na mnoho nedostatků současné
podoby studia. Dle respondentů je základním problémem studia pedagogiky přílišné
zaměření na odborné předměty, na které je soustředěna většina pozornosti. Děje se tak
na úkor praktických znalostí, jež učitel potřebuje ve své každodenní praxi. „Jako
vychází spousta odborníků, ale málo učitelů, mi přijde“ (Josef). Respondenti by ocenili
hlavně praktické rady a poznatky o tom „jak učit“. „Ne tu odbornost, ale i to umění učit
to a zaujmout děti. (…) za tři roky bakaláře (…) jsem v podstatě neměl jediný předmět,
kde by mi řekli, jak vést tu hodinu. Tak abych zaujal ty děti. Jak učit opravdu.“ (Josef).
Výuka je často odtržena od reality a nepřipravuje dostatečně na praxi učitele, na rutinu
toho, co bude opravdu učitel v praxi dělat. Lenka hodnotí studium jako „nepraktické“.
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Učitelům chybí znalosti o tom „jak dělat přípravu, jak dělat test, jak slovně hodnotit“
(Lenka). U mnoha předmětů, které se soustředí hlavně na teorie, chybí aplikace do
praxe. „Kdybych já sestavoval to kurikulum, tak bych tam určitě teda kladl víc důraz na
praktické zkoušení v praxi a konkrétně, aby ty lidi si to mohli co nejvíc osahat napřímo,
že mi ta teorie prostě připadá, že nemá tolik smyslu.“ (Milan). Některé praktické
dovednosti jsou dle respondentů zcela opomíjeny. Lenka např. postrádá výuku rétoriky
„nebo cokoli, co by se aspoň vzdáleně podobalo tomu, co dělá učitel téměř celou dobu,
že furt někomu něco říká. I individuálně k tomu žákovi, ale jak mu to má říkat. (…) je
strašně důležitý, jestli něco přikazujeme, dáváme na výběr, nabízíme a tak dále (…) To
je strašně důležitý“ (Lenka). Kapitolou, která se vyučuje jen z teoretického hlediska na
základě dokumentů, je administrativa. Učitelům chybí aktivní znalost systémů, se
kterými školy pracují. Lenka zmiňovala „Bakaláře a Školu online“. K seznámení se
systémy by dle jejího názoru mělo dojít již při studiu.
Nedostatky

se

tedy

mohou

vyskytovat

v samotném

kurikulu

studia.

Problematický ovšem může být i samotný způsob, jakým je vyučováno. Kateřina
z tohoto důvodu vnímala studium na pedagogické fakultě velmi záporně: „Nevím, jak je
na tom peďák dnes, ale v té době tam bylo jako dost příšerných věcí. Fakt jako
ponižující a trapný pedagogové, i ty samotný kurzy“. Milan některé pedagogy nevnímal
jako kvalitní a kompetentní na fakultě vůbec vyučovat: „řada těch lidí mi tam přišla,
jak já nevím, jak to říct, jak kdyby tu pozici měli jako trafiku ne jako že tam byli z pozice
toho, že to učit mají“. Kromě nekompetentnosti vyučujících si respondenti stěžovali i na
jejich necitlivý přístup ke studentům. Lence vadilo, že jí někteří vyučující odmítali vyjít
vstříc, když studovala během těhotenství. Problémy se vyskytují i v komunikaci. Škola
se studenty nekomunikuje v dostatečné míře a tím se stává méně flexibilní v řešení
problémů.
Lenka si stěžovala na organizační potíže, které souvisely se studiem dvou oborů
zároveň. Rozvrhy obou kateder se překrývaly a bylo složité u vedení dosáhnout nápravy
situace. Škola nereaguje dostatečně rychle na požadavky studentů a trvá jí dlouho
cokoliv v organizaci studia změnit. Studium na dvou katedrách zároveň přineslo
i zkušenosti se dvěma možnými přístupy. Na jedné katedře Lence ve všem vyhověli,
nemusela o nic žádat. Druhá katedra se chovala opačným způsobem a vše akorát
komplikovala. „Ale teď jsem ve stavu, kdy jsem velmi vděčná, že jsem na tak rozdílných
katedrách studovala, protože mi to ukázalo, jak to studium může někdo udělat svým
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přístupem krásný a někdo svým přístupem příšerný a že je potřeba si na to dát pozor“
(Lenka). Škola tedy může svým přístupem studium zjednodušit, vyjít vstříc i ve
složitějších situacích, pokud je k tomu vůle vedení a zaměstnanců.
Často měli respondenti výtky ke konkrétním předmětům. Několikrát zmínili
psychologii, kterou Kateřina řadí mezi „příšerné předměty, kde není, co se dozvědět“.
Poznatky z psychologie jsou přitom podstatné pro pochopení dětí, nastavení vztahů
a řešení problémových situací. Témata pedagogicko-psychologická byla rovněž
zklamáním také pro Lenku: „Ale v čem vidím největší mezeru pedagogické fakulty, je ta
část, ta pedagogicko-psychologická. To je, napřed je to jedna teorie za druhou, ale
v takovým kvapíku, že vlastně nikde se zase neklade důraz na žádný příklady“.
S pojetím psychologie měl problém i Milan: „Já neříkám, že by pedagog neměl být
dobrý psycholog, to určitě ano, ale myslím si, že není potřeba, aby znal, kdo kdy jakej
psycholog, co řekl ale spíš by měl, mělo by to jít spíš vyloženě po těch kazuistikách jo,
aby člověk viděl, s jakými problémy se ty děti mohou setkávat“. Respondenti zde znovu
upozornili na množství teorie, která je během studia učitelům předkládána, už se ovšem
nedozví, jak jí v praxi použít a aplikovat na situace, ke kterým na školách dochází.
Dalším problémem, který byl zmiňován, je nedostatečné ukotvení poznatků v rámci
celého vyučovacího předmětu. Lenka u studia matematiky postrádala zastřešující
předmět, který by jí umožnil si utřídit souvislosti. Studovala matematiku pro druhý
stupeň a postrádala dostatečný přehled o prvostupňové matematice. Chyběl jí celkový
obraz, který by jí umožnil předávat látku v souvislostech i dále svým žákům. „A podle
mě tu druhostupňovou a vyšší, tu další matiku jsme prošli dobře, ale potřebovala bych
to samý udělat ještě pro ten první stupeň, abych měla ten pohled takovej zastřešující“
(Lenka). Některým předmětům chybí propracovaná didaktika, rezignuje se na její
tvorbu a předávání. Přednášející argumentovali tím, že „didaktika IT je tak složitá, že to
nikdo nevymyslel, nikdo to nemá, my to nedokážeme a nic, nikdy to nebudeme umět, moc
rychle se to vyvíjí. (…) Tak, no já si to nemyslím“ (Lenka).
Problémem studia může být i fakt, že neumožňuje studentovi, aby v jeho
průběhu poznal, zda se pro výkon povolání učitele hodí svou povahou či osobnostním
nastavením. Pro Kateřinu byl nástup do reality o to těžší, že při studiu měla dojem, že je
všechno v pořádku, studovala se skvělými známkami. „Hlavní problém je v tom, jak to,
že jsem na to (nevhodnost povolání, pozn. autorky) nepřišla už na tý vejšce. Že tam
zřejmě muselo něco jako strašně chybět“ (Kateřina). Dojem ze studia může být pro
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studenty rozporuplný. Ze školy mají dojem, že je vše v pořádku, povolání vybrali
vhodně. V praxi poté zjistí úplný opak.
Se studiem pedagogiky souvisí plnění praxí na školách. Pro několik respondentů
je studium problematické tím, že nabízí málo praxí. Kateřina vybrala nedostatek praxí
jako nejpalčivější problém svého studia. „Kdybych měla říct jednu věc, tak samozřejmě
osmkrát víc praxí. Od začátku“ (Kateřina). Kateřina upozorňuje na fakt, že k praxím se
studenti dostanou až ve vyšších ročnících a lepší by podle ní bylo, kdyby mohli praxe
plnit již od počátku studia.
Jelikož studium na pedagogické fakultě je pro mnohé zklamáním a budoucí
učitelé cítí, že nemají dostatečnou přípravu pro praxi, věnují často množství úsilí, času
i peněz seminářům a kurzům. Ty se často týkají alternativních metod výuky a jsou
vnímány jako přínosnější než samotné studium. „To jsem byl na semináři, přímo
s panem Hejným (…) Já jsem byl na několika školeních, jak učit a tam jsem se dozvěděl
podstatně víc než při studiu“ (Josef). Tyto alternativní metody a postupy by měly být
podle Josefa a dalších více zapojeny do pedagogického vysokoškolského studia: „Že by
to nemělo být tak, že vysoká škola tě připraví odborně, a pak se to jako naučíš praxí ten
zbytek sama nebo nějakými školeními, ale že by to mělo být zapojený v tom“ (Josef).
Převážně negativní zkušenosti se studiem mají i dva respondenti, kteří se
věnovali tzv. pedagogickému minimu. Milan svoje zkušenosti označuje jako „příšerné“.
„Z 90 % mi to přišlo jako úplná ztráta času“ (Milan). Kritizoval především přílišnou
teoretičnost předmětů a nedostatek výuky moderních metod. Veronice připadalo
„pedagogické minimum hrozně pitomé na té škole“. Veronika plnila v rámci minima jen
oborovou didaktiku a jediné, co oceňuje, jsou modelové hodiny, které si zkoušeli.
Trochu jiná je zkušenost Petry, která studovala pedagogickou VOŠ. Její studium bylo
hodně zaměřené na volnočasové aktivity, především výtvarné a dramatické.
Vyhovovalo jí to při studiu, ale jako učitelce jí chybělo více znalostí z pedagogiky
a nevěděla, jak to bude ve škole fungovat. „Na jednu stranu si myslím že je dobrý, že ti
učitelé musí mít tu vejšku, protože třeba tahle vyšší odborná, to bylo vyloženě zaměřený
na ty volnočasový aktivity nebo tu školku, ale (..) když jsem šla učit, tak jsem netušila,
jak to tam chodí nebo jak to prostě funguje. To zase si myslím, že to úplně ono nebylo“
(Petra).
I přestože lze na studium hledět s velkou dávkou kritiky, je jasné, že nemůže za
všechny problémy, se kterými se později učitelé setkávají. „Jako mně je úplně jasný, že
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to, jak jsem se jako cítila potom jako učitelka, nemůžu svalovat prostě na peďák“
(Kateřina). Žádný z respondentů se nevyjádřil tak, že by studium vinil ze svých
pozdějších neúspěchů. Každý ale našel na svém studiu určité nedostatky, jejichž
odstranění by učitelům pomohlo se lépe připravit pro výkon svého povolání.

4.2.3. Praxe při studiu
Praxe, kterou studenti pedagogiky absolvují při studiu, je klíčovou součástí jejich
přípravy na budoucí povolání. Často to bývá první zkušenost s opravdu reálnou praxí
učitele ve škole. Studenti mají možnost si vše vyzkoušet, navíc pod dohledem
zkušenějšího pedagoga. Již praxe často studentům napoví, jaké to bude, až po škole
nastoupí učit. I vykonávání praxí, stejně jako celé studium, má různou úroveň. Jsou
dalším faktorem, který ovlivňuje vztah učitele k jejich povolání a v důsledku mohou
ovlivnit rozhodnutí učitelů o drop-outu. Zkušenosti respondentů s praxí byly různé,
a tak se liší i jejich vnímání toho, co pro ně praxe znamenala, co je naučila a o čem je
přesvědčila.
Zaprvé, praxe mohou napovědět, jak to bude vypadat i v samotném učitelském
povolání. Tak tomu bylo od počátku i u Kateřiny. Praxi absolvovala již při svém studiu
pedagogiky na střední škole, tehdy to bylo v mateřských školách a družinách. Pro
Kateřinu to bylo velice náročné, obzvlášť v mateřských školách. Měla často pocit, že si
s dětmi neví rady. „Byla jsem tam takový vyplašený kuře, ale přesto jsem pokračovala
na ten vysokej peďák“ (Kateřina). Na vysoké škole byla situace s praxemi o trochu
lepší, především kvůli „osvícené vedoucí praxe“, která studenty brala i do
alternativních škol. Situace ovšem byla „z druhého pohledu (…) nevyvážená tou realitou
toho klasického školství“ (Kateřina). Při těchto praxích Kateřina získala dojem, že
všechny děti se budou chovat stejně jako ty, které viděla při praxích pod vedením
zkušených a kvalitních pedagogů, kteří navíc učili alternativním způsobem. To jí potom
hodně ztížilo její vlastní vyučování na ZŠ, kdy měla od dětí příliš vysoká očekávání
ohledně samostatnosti apod. S tím, co Kateřina označuje jako „klasické školy,“ se
setkala jen při několika hodinách, kam se chodili na tzv. náslechy. „Tak já jsem se třeba
s realitou setkala na nějakejch příšerných pražských klasických školách. Ale to bylo
jako tak strašný, že já jsem si to jako nedokázala pořádně zařadit, že to bylo tak mimo
moji představu o tom, jak to má být správně, že jsem to nějak úplně jako vyfiltrovala.
Tak tam jsem se s tím setkala, ale pouze jako divák jo“ (Kateřina). S touto zkušeností si
Kateřina nedokázala poradit, špatné zážitky vytěsnila. Nedokázala si připustit, že by to
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podobně mohlo vypadat v její budoucí učitelské praxi. Chyběla jí zpětná vazba a reflexe
situace. O zkušenostech poté hovořili již pouze v malé uzavřené skupině, a to Kateřina
vnímala jako nedostatečné.
Praxe také mohou přesvědčit mladého učitele o tom, kde přesně by chtěl po
studiu učit. Pomohou jim vybrat správný typ školy. To je případ Lenky, kterou praxe
ujistily o tom, že nechce nastoupit jako učitelka na „klasickou“ školu a že pro ni bude
cesta v alternativním školství. Zkušenosti z praxe ale nevnímala pouze negativně, na
základní škole se setkala s vedoucím praxe, který pro ni byl „úžasný člověk na svém
místě“ (Lenka). Petra si při praxích potvrdila, že učení v mateřské škole není pro ni
a zaměřila se na starší děti. V průběhu praxe se nesetkala s problémy a vnímá je
pozitivně: „Ne, i ty učitelky byly vstřícný (…). Nikdy jsem se nesetkala s nikým, kdo by
dělal nějaké problémy (…). Ne ty praxe ty byly vždycky v pohodě“ (Petra).
Zatřetí, praxe při studiu mohou ujistit učitele, že výběr povolání pro ně byl
správný. Martina jeho učitelská praxe při konzervatoři namotivovala. „Přišlo mi to jako
taková klidná, pohodová práce prostě můžete si hrát muziku, a ještě u toho naučíte
prostě někoho. Tak to bylo takový fajn“ (Martin).
Někteří respondenti neměli možnost praxi při studiu absolvovat, ať už z důvodu
dálkového studia kombinovaného s prací (Josef) nebo dodělávání pedagogického
minima při práci (Veronika, Milan). U Jakuba se hned druhá praxe přeměnila v roční
zkušenost s vyučováním na gymnáziu. První praxi vnímá jako přínosnou. Z osmi
respondentů tedy praxi absolvovala jen část. U dálkových studentů a učitelů
s pedagogickým minimem se stává, že se k plnění praxí vůbec nedostanou a jako praxe
se počítá jejich samotné zaměstnání učitele.

4.2.4. Důvody pro drop-out
Důvody pro rozhodnutí o drop-outu i celý průběh procesu odchodu z povolání je velmi
individuální záležitostí. Na začínající učitele působí množství faktorů, které ovlivňují
jejich rozhodnutí o (ne)setrvání u povolání učitele. Příběh každého respondenta je
jedinečný a na naprostou většinu z nich působilo hned několik faktorů, které je vedly
k rozhodnutí odejít. Tyto faktory se postupně kumulují, mění se jejich důležitost a vliv
na rozhodování začínajícího učitele. Přes jedinečnost jednotlivých případů lze
vysledovat určité podobnosti a faktory, jež působily na více respondentů.
Platové ohodnocení učitelů je záležitostí, která rozhodování o drop-outu
ovlivňuje velice silně. Nedá se však říci, že by to pro učitele byl většinově hlavní důvod
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pro odchod. Skutečnost, že nejsou za svoji práci adekvátně hodnoceni, je ovšem
neustále přítomna a ovlivňuje každodenní život učitelů. Nízké platové ohodnocení
vnímají učitelé jako ponižující a naprosto neadekvátní. „Mě strašně, strašně štvalo
a uráželo, jak je za to málo peněz. Ale ještě bych to chápala u sebe, když jsem začínala.
Ale s tou vidinou, že budeš mít za rok víc, za další rok víc, a ne jako za šest let víc
o pětistovku“ (Veronika). Hlavním problémem není samotná výše platu, ale její
srovnání s platy jiných profesí, kdy u některých ani není požadováno vysokoškolské
vzdělání. „No ale mě nešlo úplně o ty peníze, mě šlo o ten princip a o to, jak je to
hrozně neadekvátní vůči jako ostatním pracím“ (Veronika). Lenka za prací musela
dojíždět, a zabralo jí to až několik hodin denně. Právě vzhledem k výši platu vnímá
„jakékoliv dojíždění za tím být učitelka, je naprostej nesmysl. Protože se to finančně
absolutně nevyplatí, je to nonsens“ (Lenka). Plat učitelů je tedy problematický
z hlediska společenského rozměru, porovnání s jinými profesemi, a také nepokryje
vedlejší náklady (např. cestovné).
Pro Martina byly finanční důvody to jediné, co ho donutilo odejít. Jeho plat
v Základní umělecké škole nestačil na uživení rodiny, placení hypotéky a podporu
studující manželky. Peníze vnímá jako hlavní příčinu odchodu učitelů: „Já si, co takhle
mluvím s těma lidma, protože mám samozřejmě taky kamarády, kteří učili a odešli od
toho. Tak ať se to pojmenuje jakkoliv, ať řeknete jakýkoliv důvod, tak stejně ten základ
podle mě teda aspoň jsou ty finance“ (Martin). Pro Josefa byly finance spíše
sekundárním důvodem k odchodu. „A ještě teda ta finanční motivace je spojená s tím,
že ta učitelská pozice má strašně malý vývoj“ (Josef). Jak je vidět, vnímání platu učitelů
se často pojí s vnímáním celého vývoje kariéry učitele, který je minimální. „Už od
začátku jsem byl na stejné úrovni jako lidi, co mají prostě padesát let praxe. (…)
A jakoby téměř stejně ohledně financí a úplně stejně jakoby mezi těmi kolegy, na stejné
úrovni“ (Josef). Veronika v práci také naprosto postrádala kariérní vývoj. Ve své nové
práci se pohybuje ve třístupňové hierarchii, a to jí naprosto vyhovuje. Ke kariérnímu
řádu učitelů se vyjádřila: „No jako mě kariérní řád přišel fakt super, potom mi nepřišlo
dobrý, jak se to jako koncipovalo. Ale ta myšlenka mi přišla skvělá a byla bych fakt
ráda. No bohužel to úplně nedopadlo“ (Veronika). U tří z respondentů (Kateřiny, Petry
a Milana) jsme se během rozhovorů o otázce peněz vůbec nezmínili. U Kateřiny
i Milana může tato situace souviset s tím, že je u nich povolání provázáno s určitým
posláním nebo rodinnou tradicí, proto pro ně peníze nejsou tak důležité. Ostatně
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s výjimkou Martina ani u dalších respondentů nebyla peněžní odměna primárním
důvodem pro drop-out. Učitelé do povolání nevstupují s představou, že by si vydělali
závratné peníze. U Martina došlo k situaci, kdy měl problém uživit rodinu, jelikož jeho
manželka ještě studovala. Proto se pro něj peníze logicky dostaly na první místo a staly
se primárním důvodem drop-outu. S peněžním ohodnocením souvisí také otázka
prestiže. Josef pociťoval ve svém okolí nízké vnímání prestiže povolání učitele. „Mně
asi hlavně šlo o to, že když jsem se bavil s vrstevníky, tak když jsem řekl, že jsem učitel,
tak jsem viděl ten jako shovívavý pohled. Jé, tak ty jsi učitel. Dobrý jo? Prostě přijde mi,
že upadá ta prestiž toho povolání“ (Josef). Tato situace mu byla velmi nepříjemná
a stala se hybnou silou jeho drop-outu. Někteří si ohledně vnímání prestiže učitele
nejsou jistí. „Já nevím, jestli je to prestižní tohle. To nevím. Já, když někde jsem
a zahraju někde na kytaru, tak se mě všichni ptají, proč jsem u toho nezůstal, že je to
krásný. Ono to je krásný ale ta krása ta vám nezaplatí ty složenky. Fakt je to úplně
jednoduchý“ (Martin).
Dalším faktorem, který může být rozhodujícím pro volbu drop-outu je kvalita
vztahů, které učitel ve škole naváže. Konkrétně se jedná o problémy, které se mohou
vyskytnout ve vztahu k žákům, ke kolegům, k vedení školy nebo rodičům žáků. Petra se
ve své praxi setkala s problémy ve vztazích s více aktéry. Největším problémem byl
vztah se samotnými žáky. Nastoupila na základní školu k dětem do páté třídy, které
předtím neměly déle než dva roky stejnou učitelku. Pro ni, jakožto začínající učitelku to
byla složitá situace. U Petry ve třídě se vyskytla šikana. „Teď ty vztahy těch dětí tam
nebyly úplně dobrý, takže tím pádem i celá ta funkčnost té třídy byla prostě podkopaná“
(Petra). Se situací si nevěděla rady a ta nadále gradovala. Ostatní kolegové ani vedení jí
příliš nepomohlo. Ke složité situaci v Petřině třídě se vedení školy postavilo laxně.
Petra v něm nenalezla potřebnou oporu, spíše se setkala s nezájmem. V situaci, kdy jí
bylo jasné, že na situaci sama nestačí, ještě musela několikrát žádat vedení o zásah
odborníka ohledně šikany. Zároveň se v kolektivu učitelů objevily problémy. Část
nesouhlasila s vedením školy, vymezovala se vůči němu a celkově tím byla ovlivněna
celá atmosféra ve školním kolektivu. Školní rok s touto třídou Petru natolik vyčerpal, že
se ani nepokusila zkusit to s jinou třídou, případně na jiné škole. Petra se jako začínající
učitelka ocitla ve složité situaci, kdy dostala na starost velice náročný kolektiv žáků.
Navíc jí nikdo nebyl oporou. Tyto dva faktory vedly k jejímu drop-outu. Vztahy
a situace v kolektivu učitelů byly pro Petru druhotným důvodem pro drop-out.
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Mezi vztahy, které učitel ve škole udržuje, patří i jeho komunikace
a spolupráce s rodiči žáků. Ti jsou v dnešní době angažovanější než kdy předtím a do
situace ve škole se snaží více zasahovat a ovlivňovat ji. Petra se setkala se situací, kdy
rodiče vyvíjeli silný tlak na výkony žáků u příjímacích zkoušek na víceletá gymnázia.
„No a pak od těch rodičů, který prostě tlačili na to, aby tohle ty děti uměly a jaktože to
neumějí. Jak jsem to mohla ovlivnit jako během půl roku“ (Petra). Pro ni, jakožto
začínající učitelku v páté třídě, byla situace nepříjemná. Obzvlášť protože děti měli
mezery v učivu z minulých let. Pro začínající učitele může být také složité nastavit
vztahy na profesionální úrovni a nepromítat do nich své antipatie. „Učíš dítě, který má
čtyři dioptrie a rodiče mu nekoupí brýle. Nebo je pak doma zapomíná (…). Prostě nevíš,
co s tím. Prostě je to naprosto mimo tvoje řešení. Takže ty máš k těm rodičům nějakou
směsici pocitů, že by něco měli dělat jinak, ale zároveň nemáš tu jejich životní
zkušenost, nemůžeš jim říct (…) neuměla jsem jako profesionálně fungovat s těma, kde
to nefungovalo“ (Kateřina). Kateřina si některé situace brala příliš osobně a nedokázala
si udržet potřebný odstup. Josef si nezvládnul s rodiči stanovit hranice. Komunikace
s nimi pak zasahovala do jeho osobního času, což mu bylo nepříjemné. „Já jsem byl
otevřený, všichni rodiče měli můj telefon, můj mail (…) Paní Smutná mi volala v neděli
v deset hodin večer a takové věci no“ (Josef).
U Lenky se objevily velké problémy ve vztahu s vedením školy. Jednalo se
o soukromou základní školu, vliv měl především pan ředitel a pak také jednatelka školy.
Lenka se mnou sdílela několik podrobných příběhů, které se jí na škole staly. Při své
praxi učitelky se setkala se šikanou na pracovišti. Dostávala úkoly, které nebylo
možné stihnout, byla trestána za pochybení kolegů; za to, že přišla na poradu o pár
minut později. Celá situace se promítala do jejího osobního života a problémy se
stupňovaly. Pro Lenku byla situace velice složitá, záleželo jí především na žácích, které
měla velice ráda a kvůli kterým se snažila mnohé věci přecházet a nepřipouštět si je.
Vše se podepsalo na Lenčině zdraví: „Mě začala strašně bolet hlava, já jsem (…)
opakovaně skončila v nemocnici na kapačkách. S migrénou (…) A moje paní doktorka
mi říká no já Vám ani ty slabý prášky psát nebudu“ (Lenka). Situace vedle k Lenčině
odchodu ze školy: „já jsem v rámci zachování zdraví svého, psychického i fyzického,
zdraví svých dětí a celé rodiny tu školu musela opustit“. Pro Lenku byla zkušenost
natolik odstrašující, že se před uvažováním o další praxi ve školství „musí nejprve
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vzpamatovat z toho všeho“. Lenčin příběh je ilustrací extrémního případu drop-outu na
základě vážných problémů a neshod s vedením školy.
Profese učitele je poměrně specifická i svojí pracovní dobou. Učitelé většinově
nemají klasickou pracovní dobu 8 hodin denně, po které by odcházeli domů a mohli na
pracovní povinnosti na část dne zapomenout. K jejich přímé vyučovací činnosti, kterou
tráví aktivně s žáky na hodinách patří ještě dozor ve škole, a především tvorba příprav
a opravování výstupů žáků a administrativní povinnosti, které jsou významné především
u třídních učitelů. Učitelé si část své práce tzv. „nosí domů“, což může být nepříjemné
jak samotným osobám, tak i pro chod rodiny. „A tak se to jako rozplizne a nejsou ty
hranice mezi tou prací někde ve veřejným prostoru a tím domovem. Takže to mi vlastně
taky hodně vadilo, že jak jsem ještě dělala ten doktorát, tak s tím se to ještě mísilo, že
jsem vlastně byla pořád doma a pořád pracovala a neměla jsem nikdy volný čas“
(Veronika). Situace je pro začínající učitele o to složitější, jelikož nemohou podklady
čerpat ze svých minulých příprav. Pro některé respondenty situace znamenala nutnost
poněkud extrémních řešení: „takže jsem vlastně přijela domů, když jsem uložila řvoucí
děti, tak jsem odpadla s nimi a v podstatě první měsíc úplně celej jsem měla budík na
jednu v noci a od jedný zhruba do tří jsem pracovala. Abych se připravila“ (Lenka).
Jak již bylo ukázáno, práce učitele je náročná. Ať už časově, tak i psychicky,
samotným nastavením. Jedná se o práci s lidmi, v uzavřeném kolektivu. Učitel se před
dětmi dostává do „vedoucí pozice“, se kterou se musí správně vyrovnat. Jako každé jiné
zaměstnání, není to práce vhodná pro každého. Může se stát, že se pro povolání učitele
rozhodnou osoby, které nemají to správné „vnitřní nastavení“ a práce jim celkově
nevyhovuje. „Kdybych to měla nějak zkonkrétnit, tak třeba já jsem introvert. A být půl
dne s dvaceti lidma ve třídě to je vlastně od začátku úplně mimo moji přirozenost (…)
Nebo další věc. Já jsem zjistila, že hrozně nerada někomu říkám, aby něco dělal. Že je
to tak proti nějakému mému bytí, že mě vlastně každý pokyn stál energii. Jenom jak jsem
vstoupila do té třídy, tak mě to stálo energii. Jakmile jsem otevřela pusu, tak mě to stálo
energii. A to jsou nějaký základní psychický nastavení“ (Kateřina). Kateřině
nevyhovovalo ani celkové prostředí ve škole, které je poměrně chaotické a obsahuje
velké množství podnětů, které je potřeba zpracovat a věcí, na které je třeba myslet: „pro
mě to bylo příliš mnoho podnětů, který jsem si nedokázala uspořádat. (…) a těch věcí, ty
položky, který musíš si odškrtat, tak za ten den je strašně moc. Ale já vlastně takhle
neumím fungovat. Já potřebuju mít pár věcí, na který se pořádně soustředím“.
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Podobnou zkušenost měla i Veronika: „tak jednak, jsem si říkala že mi fakt nevyhovuje
povaha té práce v tom, že musíš pořád někoho „buzerovat“. Že mně to je hrozně
nepříjemný. Já jsem se to snažila dělat na dobrovolný bázi, je to vaše rozhodnutí, ale
takhle to prostě fakt nejde. A že očekávají i oni, že je někdo bude pořád pérovat“. Zdá
se, že učitelé se mohou ve vztahu s žáky dostat do problémů, když se snaží aplikovat
trochu „jiný“ či „volnější“ způsob vyučování než jejich ostatní kolegové na škole. „(…)
jsem k těm dětem přistupoval v podstatě, jakože starší kamarád. Ale ono to moc
nefungovalo, protože samozřejmě oni jsou zvyklí na to, že se s nimi ti učitelé nemazlej“
(Milan).
Učitelům často vadí administrativní povinnosti, které se s prací pojí. „Já jsem
měl rád děti, měl jsem rád přímo ty hodiny. Co jsem neměl rád byla byrokracie okolo,
protože já jsem byl i třídní učitel a těch povinností je fakt výrazně víc“ (Josef). Vadí jim,
že se místo na samotné vyučování a přípravu kvalitních a poutavých hodin musí zabývat
papírováním. Pro některé je cesta v použití moderních technologií: „mě třeba strašně
rozčilovalo je, že všechno je na papíře. Přitom informační systémy by to zvládly stokrát
líp a stokrát rychleji a mnohem míň by zatěžovaly ty učitele“ (Josef). Určité části učitelů
ovšem dělá práce se systémy problém sama o sobě, takže takové řešení jistě není
vhodné pro všechny.
Vzhledem ke všem povinnostem, které se s povoláním učitele pojí, se důvodem
odchodu může stát i tlak, který učitelé pociťují a který vyplývá z kultury vzdělávání
v ČR. „Nelíbilo se mi, jak je jakoby obrovský tlak na výkon těch dětí i těch učitelů“
(Josef). Celá práce je redukována na výsledky testů a výkon žáků u přijímacích
zkoušek. „A přišlo mi prostě, jako že ty děti z toho nemůžou mít radost a já jsem z toho
taky neměl radost“ (Josef). Vedení školy a inspekci nezajímá, co se děje v hodinách, ale
všechna práce se zjednoduší pouze na formální výsledky. „Několikrát jsme měli
inspekci a v podstatě tu inspekci nezajímalo, jakým způsobem učíš, ale co už jsi stihl
probrat, jestli ty děti mají dobré výsledky v testech“ (Josef).
Drop-out může nastat i z důvodů mimo vzdělávací systém, mohou jej způsobit
vnější okolnosti jako například snaha kombinovat povolání učitele s dalším úvazkem
nebo studiem. Milanovo rozhodnutí o odchodu bylo vedeno aktuální situací, kdy vedení
školy potřebovalo jeho úvazek zvýšit. On ale nemohl tomuto požadavku vyhovět, neboť
potřeboval více času na svůj doktorát. „Že jsme se rozešli podle mě celkem v dobrým
a snad nebyl žádnej problém si myslím. Já jsem rozhodně žádnou křivdu necítil. Takže
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já to tak jako považoval za přirozený vývoj“ (Milan). Milanův příběh poukazuje na
problém, kdy se ředitelé ocitají ve složité situaci při tvoření rozvrhů a kombinování
úvazků. Ty se logicky lépe skládají z vyšších úvazků. Pro učitele, kteří jako doplnění
k jinému zaměstnání chtějí učit na velmi malý úvazek se může stát, že jim to nebude
umožněno. Z výpovědí Milana a také Veroniky vyplývá fakt, že povolání učitele,
přestože je vykonáváno na zkrácený úvazek, je velice náročné na čas. Obzvlášť domácí
příprava a opravování zabere velké množství času. „Já jsem opravdu měla půl úvazek,
ale jako třeba 30 hodin týdně to bylo tý práce a teď jako ty písemky, a pak dáš někomu
napsat (..) esej, a než opravíš jednu esej, tak je hodina v tahu, že jo“ (Veronika). Reálná
časová náročnost neodpovídala výši úvazku a kombinování povolání učitele s další
prací (např. výše zmíněný doktorát) je velmi komplikované. Jak zmiňoval Jakub, dokud
neměl děti, tak situace byla udržitelná i z pohledu financí. Pokud by ale měl v době, kdy
dělal doktorát a zároveň učil na gymnáziu manželku a děti, nemohl by si tuto kombinaci
prací dovolit.
Představená škála důvodů, které vedly respondenty k opuštění profese učitele
jistě není konečná. Každý nový rozhovor a nový životní příběh by mohl ukázat další
důvody, které byly pro daného respondenta důležité. Následující výčet představuje
kategorie důvodů odchodu z učitelské praxe, které jsem odhalila pomocí rozhovorů.
•

Platové ohodnocení

•

Srovnání s ostatními zaměstnáními

•

Nízké vnímání prestiže povolání

•

Malý kariérní vývoj

•

Problémy ve vztazích:
o se žáky
o s vedením
o s kolegy

•

Komunikace a spolupráce s rodiči žáků

•

Zasahování povolání do osobního života a času

•

Tlak vyvíjený na učitele

•

Specifická pracovní doba

•

Psychická náročnost

•

Kolidující osobnostní nastavení

•

Administrativní povinnosti
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•

Vnější okolnosti (např. kombinace s další prací či studiem)

4.2.5. Průběh drop-outu
Z provedených rozhovorů vyplývá, že rozhodování o drop-outu je pro učitele v naprosté
většině případů dlouhodobější záležitostí. „to bylo takový dlouhodobý rozhodování
a každým měsícem jsem se o tom víc utvrzovala“ (Veronika).

Pouze u jedné

z respondentek se jednalo o překotné rozhodnutí a respondentka odcházela ze školy
velice rychle. Zdá se, že průběh drop-outu je přibližně následovný. Učitelé postupně
zjišťují, že jim povolání nevyhovuje, případně se setkávají s konkrétními problémy.
U respondentů většinou nefiguruje pouze jeden důvod, proč odešli. Buď existuje jeden
primární důvod doplněný dalšími, méně podstatnými. Případně existuje několik důvodů
podobně důležitých, které nejsou respondenti schopni nijak hierarchizovat. Doba, po
kterou učitelé svoje rozhodnutí zvažují, je individuální. Trvat může několik měsíců
i dva roky. Pro některé respondenty je složité období časově ohraničit. Například proto,
že o odchodu uvažovali již od počátku nebo celý proces odchodu považují za
„přirozený“ vývoj. Několik respondentů zmiňovalo, že si zpětně uvědomují, že by jim
ke kvalifikovanému rozhodnutí o odchodu stačila kratší doba, než po kterou učili.
„Zpětně si myslím, že půl rok by mi stačil (…). Myslím si, že fakt ten půl rok už byl jako
akorát. Max ten rok. A ten druhý rok byl fakt bláhový“ (Kateřina). Někteří se nechali
pro další pokračování po určitém čase přemluvit vedením školy, kterému důvěřovali.
„Ale tak poslední dva roky jsem o tom přemýšlel (…), že skončím taky. Nakonec jako
jsem to i říkal řediteli a ten mi říkal, že jako ne, že nesežene učitele na matematiku a že
děti mě mají rádi a tak. Takže mě „ukecal“, takže jsem si vzal ještě šestku na rok“
(Josef). Situace ale stejně nakonec vedla k jejich rozhodnutí odejít. „No tak jsem
nastoupila do dalšího roku a tam už se to jenom víc a víc vyprazdňovalo. A už to bylo
fakt jako, že jsem těm dětem nebyla schopná už moc dát“ (Kateřina). Na školách, kde
naopak vztahy s vedením či kolegy nebyly příliš dobré, je situace opačná. „My jsme se
tam všichni znali (…) ale jak to bývá i na jiných pracovištích, ne s každým si člověk
sedne“ (Petra). Petru na škole nedržel žádný z kolegů, se kterým by měla hlubší vztah
a odchod pro ni byl vysvobozením.
Drop-out může mít různý průběh. Společné je delší rozhodování a promýšlení
rozhodnutí. Učitele také mohou od odchodu zdržet přátelské vztahy s kolegy a vedením,
kvůli kterým zůstávají na školách déle. Často ale bývají z dalšího průběhu praxe ve
škole zklamáni a stejně se rozhodnou odejít.
40

4.2.6. Podpora začínajícího učitele
Jednou z možností, jak učinit začínajícím učitelům nástup do praxe jednodušší, je
institut uvádějícího učitele. Několik respondentů se samo při rozhovorech o uvádějících
učitelích zmiňovalo.
Uvádění ale zatím funguje na dobrovolné bázi, takže existuje jen na některých
školách. Některým respondentům uvádějící učitelé chyběli a byli by rádi měli tuto
možnost spolupráce se zkušenějším kolegou. „Já jsem nebyla spokojená s tím, že
neexistoval ten systém těch uvádějících učitelů. No oni mají všichni takovej postoj,
a mně to přišlo hrozně škoda, a je to asi hodně daný jako historickou zkušeností, nebo
komunismem a tak, že tyhle všechny věci jsou brané jako kontrolování někoho“
(Veronika). Uvádějící učitelé mohou na školách chybět i z důvodu nepochopení smyslu
jejich fungování. Učitelé se bojí, že budou muset akorát někoho kontrolovat a donášet
na něj vedení. Na některých školách to tak opravdu funguje: „mně dali učitelku
v podstatě, aby mě chodila sledovat, co tam dělám, aby byla kontrola“ (Lenka).
Další možností je, že uvádějící učitelé na škole fungovali. Mohou fungovat, jak
bylo zamýšleno. „A naštěstí jsem měl úžasnou uvádějící učitelku, kolegyni (…) která mi
se vším pomáhala, takže z tohohle pohledu jako super“ (Josef). Pro Josefa byla
kolegyně velkou oporou, která mu v začátcích dokázala pomoci. Věří, že bez její
podpory by byly jeho začátky ve škole neporovnatelně složitější.
Instituce uvádějícího učitele může být pouze formálním opatřením bez většího
přínosu. „A pak, když už jsem za ní přišla s nějakým problémem, tak já jsem si problém
vyřešila sama, protože stejně nic nenastalo. Pak ona přišla, no a co, už dobrý?“
(Lenka). Uvádějící učitel často vůbec neví, jakým způsobem začínajícímu učiteli
pomoci, poradit. Případně nepřikládá této své funkci adekvátní důležitost a pouze
jednou za čas otázkou kontroluje, jak byla problémová situace vyřešena.
Z rozhovorů plyne, že institut uvádějícího učitele je pojímán různým způsobem.
Na části škol uvádějící učitele vůbec nemají. Tam si musí začínající učitelé poradit
sami, případně si neformálním způsobem nalézt kolegu, který jim bude pomáhat. Další
možností je špatné fungování uvádějících učitelů. Nevědí, co by přesně měli dělat,
stávají se pouhým dohledem, kontrolou, jak nový učitel pracuje. Třetí možnost je
fungující uvádějící učitel. Respondenti s touto zkušeností institut hodnotili pozitivně
a dle jejich názoru jim fungování na začátku kariéry ulehčil.
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4.2.7. Možnost návratu z pohledu učitelů
V rozhovorech jsem se zaměřila také na otázku, zda by respondenti byli ochotni se
k povolání někdy vrátit a co by se muselo stát jinak, aby u nich k drop-outu nedošlo. Pro
některé učitele je návrat nereálný a učitelství se již nikdy nechtějí věnovat. Většinou to
zdůvodňovali svým zklamáním a špatnou zkušeností nebo faktem, že se již dlouho
věnují něčemu jinému a práci nechtějí opouštět.
Někteří respondenti svůj možný budoucí návrat podmiňují splněním nějaké
podmínky, například dostatkem prostředků: „říkám si, že kdybych si třeba někdy vydělal
jako fakt dost peněz a už byl zabezpečenej, tak bych se k tomu třeba jako vrátil (…), že
už by mi to bylo jedno. Učil bych si tak, jak bych chtěl“ (Josef). Podmínkou mohou být
například i životní zkušenosti a zralost učitele: „třeba já nevím za 20 let, jakože prostě
až budu starší a budu mít dojem že už taky třeba mám už nějaký zkušenosti a tak“
(Veronika). Kateřina by se vrátila, pokud by mohla vést pouze několik hodin týdně:
„A dokážu si třeba představit, že se někdy v životě vrátím do školství, ale jako v tom
smyslu, že tam třeba budu mít dvě hodiny týdně. A to bude fajn“ (Kateřina). Zmiňován
byl i fakt, že učitelství se nyní nevěnují, protože člověk může dělat učitele vlastně
v každém věku a k povolání se lze vrátit. Jiná zaměstnání na ně tzv. „nepočkají“. „Když
člověk chce dělat něco jinýho, tak to musí dělat teď. Pak už nebude ta možnost, teď na
všechny místa chtějí mladý lidi a chtějí lidi, který se nějak utvářej. Takže teďka půjdu
tohle dělat a pak třeba někdy“ (Veronika). „K té pedagogice se vrátit vždycky dá, ale
k té vědě už ne. Kdybych se prostě pustil do učení naplno prostě na pět let tak prostě už
se k vědě nikdy nebudu moct vrátit no, protože tam ten vlak utíká hrozně rychle“
(Milan).
Někdo myšlenku návratu nezavrhuje a vidí ho jako reálný v blízké době, i když
jen na malý úvazek: „Takže teďka vlastně si s tím pohrávám znova, to z toho důvodu, že
nemám teďka stoprocentní vědecký úvazek, takže možná že od příštího roku se nad tím
zamyslím, jestli bych si zase nepřibral nějakých pár hodin. Kdyby o to někde někdo stál
no. Takže jo jako, ty úvahy tam pořád jsou v hlavě“ (Milan).
Přístup k možnému návratu k učitelství se i v tak malém vzorku hodně odlišuje.
Pro někoho je návrat možná záležitostí už příštích let, pro jiné existuje možnost, že se
někdy v budoucnu opět stanou učiteli. Pro některé byla zkušenost natolik zdrcující, že
se rozhodně k povolání nikdy nevrátí.
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Co by muselo být jinak
Respondenti na otázku, co by muselo být jinak, aby u učitelství zůstali, zmiňovali
následující skutečnosti:
• Platové ohodnocení by muselo být vyšší.
• Zvyšování platového ohodnocení každý rok (byť jen o malou částku).
• Institucionalizace partnerství mezi učiteli (uvádějící učitel jako standard).
• Větší podpora od vedení školy.
• Vyšší motivace ke zlepšování a dalšímu vzdělávání ze strany vedení.
• Vykonávání více práce přímo ve škole (i přípravy, opravy), možnost lepší
spolupráce s ostatními.
• Vlastní prostor ve škole pro práci, menší kabinety.
• Zlepšení materiálního vybavení školy.
• Zvýšení prestiže povolání.
• Možnost lépe při výuce aplikovat mezipředmětové vazby (lepší spolupráce mezi
učiteli).
• Změna a úprava celkové studijní přípravy učitelů, zdokonalení přípravy na
reálný život učitele ve škole.
• Více praxí při studiu (kvalitní a dobře vedené, na klasických i školách
s alternativními přístupy).
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5. Diskuze
V této části práce se budu věnovat diskuzi zjištění z empirické části práce s teoretickými
a věcnými východisky mé práce. Začínající učitelé bývají definováni různými způsoby.
Hlavními znaky začínajících učitelů je jejich pedagogická nezkušenost, mládí, nezralost,
neovládání všech pracovních technik atd. Je složité vztahovat jednu definici na všechny
případy. Existují učitelé, kteří již před nástupem do učitelské praxe mají mnoho
zkušeností s prací s dětmi i samotnou pedagogikou apod. Za důležité specifikum
začínajícího učitele považuji velké množství teoretických znalostí získaných během
studia, které je pro ně složité aplikovat do praxe. Dále také skutečnost, že musí vlastně
okamžitě po nástupu do zaměstnání převzít všechny povinnosti, které s povoláním
souvisí. U mnoha jiných povolání existuje doba, po kterou se v novém zaměstnání
zaučují pod vedením zkušenějšího kolegy nebo absolvují školení, jenž je na dané
povolání připraví. Dnes se částečně ztrácí důležitost samotného vysokoškolského
vzdělání, zaměstnanci se téměř vše učí až v samotné práci. Učitel ale nastupuje rovnou
do praxe a vše by měl vědět a umět ze studia. Tak tomu ale většinou není. Učitelé se
dostávají do složitých situací a často si neví rady. Definice začínajících učitelů často
zdůrazňují důležitost jejich podpory. Ta je nepochybně nezbytná, ale z provedených
rozhovorů vyplývá, že je stále nedostatečná. Jednou z možností jsou uvádějící učitelé.
Ti ovšem často fungují pouze na formální bázi a nemají reálnou šanci učitelům pomoci.
Nevědí, co je náplní jejich práce a jak by uvádění mělo fungovat. V některých případech
slouží pouze jako dozor či kontrola práce nového učitele. Na mnoha školách ani žádné
uvádění nových učitelů není zavedeno. Řešení je dvojí. Fungování uvádějících učitelů
se může ošetřit zákonem, podmínky standardizovat a sjednotit pro všechny školy.
Uvádějící učitel byl zmíněn v návrhu kariérního řádu učitelů, který však v loňském roce
neprošel sněmovnou a jeho budoucnost je nejistá. Druhou možností je motivovat
samotné školy, aby zajistily fungování uvádějících učitelů samy, a to podle svých
potřeb. Je otázkou, které řešení je vhodnější. Důležité je především již učinit nějaké
kroky směrem k vyřešení situace. O uvádění učitelů se hovoří již dlouhou dobu, ale
stále v ČR nemáme funkční systém. Existují pouze jednotlivé školy, které si zajistily
vlastní fungování uvádějících učitelů. Zároveň ovšem nelze spoléhat na to, že tato
pozice vyřeší veškeré problémy.
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V teoriích i výzkumech je často zmiňovaná nutnost podpory začínajících učitelů
ze strany školy. Z rozhovorů vyplývá, že podporou mohou být především přátelští
kolegové, na které se učitel ve svých začátcích může spolehnout. Důležitá je podpora
začínajících učitelů ze strany ostatních kolegů tak, aby nedocházelo k situaci, kterou
zažila respondentka Veronika. Ta měla ve škole pocit, že se dotazy a konzultacemi
problémů s kolegy zdiskredituje, ve škole se to zkrátka nedělalo. Je žádoucí nastolit
v učitelském kolektivu sdílnou atmosféru, ve které mohou učitelé spolupracovat a těžit
z ní poznatky, a bude přínosná nejen pro začínající učitele. Začínajícím učitelům může
pomoci také zavedení tandemové neboli párové výuky, kdy se vyučuje ve dvojici
s dalším učitelem. U začínajících učitelů může jít o párovou výuku společně
s mentorem. Neméně důležité je též vedení školy, které by mělo udržovat dostatečnou
míru komunikace a podpory. Začínající učitelé by měli získat dojem, že za vedením
mohou přijít řešit svoje problémy a neměli by mít strach se svěřit s neúspěchy.
V několika rozhovorech bylo zmíněno, jak moc byli učitelé vděční za podporu od
vedení například při jednání s rodiči. Vztahy na pracovišti jsou důležité v každé profesi
a nelze proto tvrdit, že by povolání učitele bylo v tomto ohledu zvlášť specifické.
Výjimečné na profesi učitele ovšem je to, kolik různých typů vztahů musí udržovat.
Vztah se žáky, s jejich rodiči, s kolegy, i s vedením školy. V teoretické části práce jsem
zmiňovala tzv. šok z reality, který mohou učitelé zažívat při nástupu do praxe. Na
základě rozhovorů nelze tvrdit, že by se tento šok týkal plošně všech začínajících
učitelů. Někteří nehodnotí první týdny jako ty problémové a nejnáročnější. Může to být
i tím, že na počátku mnoho z učitelů vstupuje do povolání s velkým nadšením, které až
postupem času vyprchává. To jim umožňuje překonat počáteční problémy a dívat se na
situaci optimisticky. Problémy se u nich vyjeví až později. Na druhou stranu lze
v příbězích některých respondentů šok z reality sledovat. Hned od počátku hodnotí
situaci jako hroznou a uvažovali o tom, že situaci vzdají a odejdou hned v prvních
týdnech.
Celková náročnost učitelského povolání byla v teoriích i následné analýze
zmiňována několikrát. U učitelů se očekává nejen vysoký stupeň odborné přípravy, ale
zároveň také osobní nasazení a přesvědčení o smyslu této práce. Zároveň je důležité
správné osobnostní nastavení, tedy aby se učitel svojí povahou a vnitřním nastavením
pro toto povolání hodil. Pokud se všechny faktory nesejdou na jednom místě, hrozí tzv.
syndrom vyhoření. Vypozorovala jsem jej u dvou respondentek, které v souvislosti
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s výkonem práce trpěly zdravotními problémy, především silnými migrénami. U všech
respondentů situace nedošla až k vyhoření, ale na stres a tlak na výkon si stěžovali
téměř všichni. Zároveň byla zmiňována vysoká časová náročnost a zasahování práce do
osobního času a života. To souvisí také s tím, že učitele můžeme označit za tzv. streetlevel byrokraty. Jejich povolání se pojí s vysokou mírou svobody v rozhodování
a pracují přímo s občany (tedy žáky a studenty, rodiči). Jejich pracovní podmínky jsou
nejednoznačné a často nemohou vykonávat práci tak, jak by si přáli. Učitelé mají často
ze studia a praxe určitou představu, jak bude jejich povolání vypadat. Realita je však
jiná. Jedna z respondentek například zmiňovala, že si na základě praxí při škole
představovala jiné chování žáků. Nebyla na jiné podmínky poté schopna včas
zareagovat, a to vedlo k problémům, jež vedly až k jejímu drop-outu ze školství. Pro
liniové pracovníky je též specifický složitý vztah s nadřízenými, kteří mohou mít jiné
zájmy a vytvářet na ně tlak. S takovou situací jsem se během rozhovorů také setkala.
Jeden z respondentů cítil od vedení velký tlak na výkon svůj i svých studentů. Na další
respondentku byl vyvíjen psychický tlak v rámci šikany na pracovišti.
Pro

ukotvení

práce

ohledně

pracovní

motivace

jsem

využila

teorii

sebedeterminace od Deciho a Ryana. Tato teorie určuje tři základní psychické potřeby,
které je potřeba uspokojit, aby člověk mohl být spokojený ve svém zaměstnání. Je jimi
potřeba kompetence, autonomie a příslušnosti neboli udržování vztahů s ostatními.
Pokud chybí uspokojení jedné nebo více z těchto potřeb, může situace vést
k problémům, respektive až k drop-outu ze zaměstnání. Z výzkumných rozhovorů se mi
podařilo zjistit, že u respondentů byla vždy alespoň jedna z potřeb nedostatečně
naplněna nebo úplně chyběla, proto mohu odvozovat platnost této teorie i pro začínající
učitele. U potřeby kompetence se jednalo o problémy se studiem a pocit chybějící praxe
nebo její nedostatek. Problémy studia byly především nedostatek praktických znalostí
a toho „jak opravdu učit“ a příliš velké množství teoretických znalostí a jejich chybějící
aplikace do praxe. U potřeby příslušnosti se jednalo o problémy ve vztahu s žáky nebo
přímo s vedením školy. U potřeby autonomie se jednalo o situace, kdy měli učitelé
pocit, že si nemohou práci vykonávat podle svých představ.
V práci jsem se zaměřila především na zkoumání příčin drop-outu začínajících
učitelů. V teoretické části jsem představila dosavadní výzkumy, které se týkaly
začínajících učitelů a jejich výsledky, zaměřené na příčiny odchodu učitelů. Již
z výzkumů vyplývalo, že příčin pro odchod existuje široká škála. Víceméně všechny
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příčiny nalezené ve výzkumech jsem identifikovala i v příbězích respondentů.
Vyskytnul se vliv platového ohodnocení, ekonomické nejistoty, vnímání prestiže,
vztahů se studenty, spolupráce mezi kolegy, vztahů s vedením školy, časové náročnosti,
malého kariérního vývoje atd. Výjimku tvoří vliv typu sjednané smlouvy (na dobu
určitou), který nezmínil ani jeden z respondentů. Výsledky potvrzují poznatky
Hanušové a kol. (2017), že učitelé jsou ve školství drženi hlavně fungujícími vztahy
s kolegy a řediteli a úspěšný vstup do povolání je podmíněn přiměřenou pracovní zátěží
a podporou kolegů. Nemohu potvrdit důležitost dostatku zdrojů, ty nebyly zmíněny.
Studie Struyvenové a Vanthournouta (2014) identifikovala pět hlavních důvodů pro
odchod. Všechny byly důležité i pro respondenty mého výzkumu. Nad rámec
popsaných výzkumů se u mých respondentů neobjevil větší vliv nějakého nového
faktoru. Potvrdilo se tvrzení studie Linquista, Nordängera a Carlossona (2014), že dropout učitelů je velice komplexní a málo lineární fenomén. Těžko se z něj zobecňuje
a jednotlivé příběhy začínajících učitelů a jejich odchodu jsou velice individuální.
Vzhledem k jedinečnosti příběhů bývalých učitelů také není možné nalézt
jednotný postup, jak drop-outu začínajících učitelů předcházet. Každý jednotlivý učitel
má svůj vlastní postoj k tomu, co by bývalo mělo být jinak a jak, a zda vůbec bylo
možné jeho drop-outu zabránit. Zdá se, že u části respondentů to ani možné nebylo.
Jedná se kupříkladu o Kateřinu, která zjistila, že jí nevyhovuje samotná povaha práce
a že se jí určitě není schopna věnovat dlouhodobě na plný úvazek. Stejně tak Milan,
který se primárně rozhodnul věnovat své kariéře ve vědě a učení pro něj bylo
doplněním, které, když nebylo možné s působením ve vědě skloubit, musel opustit.
Z ostatních rozhovorů ale plyne, že někdy by stačily zdánlivé drobnosti a učitelé by ve
školství zůstali. V případě Martina by stačil vyšší plat, který by mu umožnila uživit
rodinu, u Josefa vyšší společenská prestiž. U jiných respondentů je situace složitější
a nelze vybrat jedinou věc ke změně. V případech, kdy byl drop-out způsoben problémy
či nedostatky lze ovšem formulovat určitá doporučení ke změně. Bylo by vhodné klást
důraz na důležitost období, kdy je učitel označen jako začínající v rámci profesních etap
vývoje učitele. V tomto období se formuje celá budoucí kariéra učitele a je zde vysoké
riziko drop-outu. Dle mého názoru by měl existovat celý program podpory začínajících
učitelů, tak aby neměli pocit, že jsou na všechno sami. Program by se snažil eliminovat
počáteční problémy a minimalizoval by riziko drop-outu v prvních letech. Součástí
programu by měla být funkční pozice uvádějícího učitele, dále celková podpora od
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vedení i kolegů tak, aby byl přechod do praxe co nejjednodušší. Uvádějící učitel by měl
přesně vědět, co je jeho úkolem a proč tuto pozici vykonává. Také by měl být adekvátně
ohodnocen. Nemělo by se zapomínat, že problémová nemusí být samotná výuka, ale
také tvorba příprav a celkové rozvržení učitelské práce. Klíčové je také seznámit učitele
s nezbytnou administrativou, případně s jejím výkonem ze začátku vypomáhat, obzvlášť
pokud se učitel stává zároveň učitelem třídním. Program by měl mít dlouhodobý vývoj,
s jasně stanovenými cíli, jejichž dodržování lze kontrolovat. Společně s větší podporou
učitele v začátcích by se mělo upravit pedagogické studium. Nedostatky jsem odhalila
ve všech jeho formách. Studium by mělo absolventy především připravit na jejich vstup
do učitelské praxe, a ne se jako nyní primárně zabývat teoretickými znalostmi.
Samozřejmě, že je není možné opomenout, jsou pro pedagogy klíčové. Ale zároveň je
nutné učitele připravit na to, že své znalosti budou předávat dál a jak toto předávání
bude probíhat. Z rozhovorů vyplynul dojem části bývalých učitelů, že systém je
zastaralý a bylo by mu možné pomoci ještě větší aplikací moderních technologií do
celého chodu školy, například pro ulehčení administrativy. Zároveň dnešní doba přináší
nové alternativní metody výuky, které byly respondenty v rozhovorech často
zmiňovány. Začínajícím učitelům jejich používání vyhovuje a umožňuje jim vymezit se
vůči „klasickým“ postupům, které zažili při svém vlastním studiu. Aplikace
alternativních metod výuky se zdá být cestou, jak celý školský systém více zdokonalit.
Úpravy by se měly týkat i systému praxí, vykonávaných během studia. Několik
respondentů praxi vůbec neplnilo, jelikož studovali dálkově nebo pedagogické
minimum a při studiu již pracovali. Jako praxe jim je započítáváno jejich zaměstnání.
Tím ovšem přicházejí o možnost zpětné vazby a zhodnocení svého výkonu. Určitě je
složité plnit kromě zaměstnání a studia ještě zvlášť speciální praxe. Jistě by ale bylo
možné, aby dohled a zpětná vazba k hodinám fungovala přímo na škole, kde učí.
Do výzkumu jsem vstupovala s vlastními předpoklady o důvodech učitelů pro
odchod ze školství. Byl jimi nízký plat a vliv ne příliš pozitivního vnímání povolání
učitele ve společnosti. Plat má mezi důvody významné postavení, ale nelze tvrdit, že by
byl hlavním důvodem pro odchod. Respondenti ale nepochybně vnímají nízký plat
učitelů jako ponižující, především ve srovnání s jinými zaměstnáními, na která ani není
potřeba vysokoškolské vzdělání. Zvýšení platů učitelů, tak aby dosahovaly alespoň
průměrných mezd vysokoškolsky vzdělaných osob, by mělo jistě kladný vliv na míru
odchodu začínajících učitelů. Pomohlo by při rozhodování váhajících učitelů a mohlo
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případně namotivovat bývalé učitele k návratu do školství. Také jsem předpokládala
vliv vnímání povolání společností. Můj dojem je utvořen i tím, že studium pedagogické
fakulty není považováno za příliš prestižní. Ukázalo se, že respondenti si na nízkou
prestiž povolání v několika případech opravdu stěžovali. U jednoho respondenta se to
stalo dokonce příčinou odchodu.
Ve věcných východiscích práce jsem kromě platu učitelů rozebírala také kariérní
řád učitelů. Na nízký kariérní vývoj učitelského povolání si stěžovali respondenti ve
velké míře. Řád je pro ně důležitý nejen z hlediska vývoje platu, ale také s ohledem na
hierarchii. Začínající učitelé se poměrně brzy mohou stát třídními učiteli a poté se již
v rámci pozice učitele nemají kam posunovat. Pro učitele je to silně demotivační
a raději odcházejí za zaměstnáními, kde je jim kariérní rozvoj umožněn. Návrh
kariérního řádu by tedy měl být v blízké době kvalitně přepracován a znovu
projednáván tak, aby co nejdříve vešel v platnost.
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Závěr
Hlavním cílem bakalářské práce bylo identifikovat a pochopit důvody pro drop-out
u začínajících učitelů. Z provedených rozhovorů vzešlo velké množství faktorů, které
mají na rozhodnutí o drop-outu vliv. Mezi faktory patří výše platu učitelů, nízké
vnímání prestiže učitelské profese samotnými učiteli, malý kariérní vývoj povolání,
problémy ve vztazích (s kolegy, se žáky a studenty, s vedením školy), celková náročnost
učitelského povolání (časová i psychická), velká administrativní zátěž a další. U učitelů
se faktory různě kombinují a kumulují, jejich vliv se může během doby rozhodování
měnit. Roli hrají buď jeden primární faktor doplněný dalšími méně důležitými nebo více
faktorů podobné důležitosti. Rozhodnutí o drop-outu je pro začínající učitele spíše
dlouhodobější záležitostí, kterou důkladně promýšlí a zvažují. Jistě není možné
jednoduše vybrat jeden faktor, který by byl pro rozhodování nejdůležitější. Příběhy
učitelů jsou velice individuální a jedinečné a nelze je mezi sebou příliš porovnat. Proto
jsou příběhy ve zkrácené formě v práci představeny pomocí medailonků, které shrnují
hlavní body jejich kariéry. Dalším z cílů práce bylo prozkoumat průběh studia a praxe.
Obojí má na drop-out velký vliv. U studia bylo upozorněno na množství nedostatků
a práce se tak řadí mezi kritiky nynější podoby studia na pedagogických fakultách.
Cílem práce bylo i odhalit způsoby, jak by bylo možné drop-outu předcházet
a navrhnout doporučení pro zlepšení situace v oblasti. Tento bod byl částečně splněn
v diskuzi, ale myslím, že tomuto tématu by se mohl věnovat celý další výzkum.
Výzkum drop-outu začínajících učitelů by mohl být v České republice proveden
znovu a ve větším měřítku. Využit by mohl být kvantitativní postup výzkumu a zjištění
z této práce by mohly být využity jako podklad pro formulování vhodných otázek.
Doporučila bych určit dobu, po kterou je učitel označen jako začínající, na dva roky
jako v této práci. Učitelé by zároveň neměli opustit školu před více než pěti lety tak, aby
byli schopni zodpovědět na všechny otázky a na vše si pamatovali. Fakt, že v této práci
byli zahrnuti i učitelé s dobou odchodu před více než osmi lety může být považován za
její nedostatek. Stalo se tak z důvodu složité dosažitelnosti vhodných respondentů.
Přínosem práce je především upozornění na aktuální problém, kterému je
v České republice věnována malá pozornost. Výzkum je zpracován pomocí
kvalitativního výzkumu, a tak z jeho výsledků nelze plně zobecňovat na populaci. Práce
ale ilustruje životní příběhy hned osmi učitelů a ukazuje, jaký průběh může drop-out
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začínajících učitelů mít. Práce také představuje širokou škálu možných faktorů
vedoucích k drop-outu. Chce upozornit na to, že se jedná o komplexní fenomén, který
nelze zjednodušit na jednoduché tvrzení o tom, že začínající učitelé odcházejí
z povolání, protože mají málo peněz.
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Projekt bakalářské práce
A. Vymezení výzkumného problému
Bakalářská práce se bude věnovat problému odchodu začínajících učitelů ze škol, tzv.
drop-outu. V českém prostředí je pro označení tohoto fenoménu používáno spojení
„odchod učitelů ze škol“ nebo se hovoří o jejich fluktuaci. Jak zmiňují Píšová
a Hanušová ve své studii (2016), anglické označení je mnohem přesnější. Jedná se
o velice aktuální problém, jelikož chybějící učitelé, a hlavně chybějící kvalitní učitelé,
jsou jedním z dlouhodobých problémů českého školství (Píšová, Hanušová 2016,
Štěpánek 2000). Přesto je drop-outu v České republice věnována relativně malá
pozornost. První větší studií je již výše zmiňovaná přehledová studie Píšové a Hanušové
Začínající učitelé a drop-out (2016). V zahraničí je tento fenomén více prozkoumaný.
Příkladem mohou být studie Lindqvist, Nordanger & Carlsson (2014), Burke, Schuck
et al. (2013) nebo Hong Ji (2012). V České republice nalezneme množství
kvalifikačních prací o začínajících učitelích, jejich potřebách a problémech.
Problematika drop-outu začínajících učitelů ale zůstává neprozkoumána.
Drop-out se samozřejmě může týkat učitelů ve všech stupních vzdělávání a ve
všech etapách vývoje učitelské profesní dráhy. Tato bakalářská práce se ale zaměří na
skupinu, kterou drop-out postihuje nejčastěji, a tou jsou začínající učitelé. Délka období,
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po kterou je učitel označován jako „začínající“ je různá. Obvykle se stanovuje na
prvních 5 let profesní praxe (Průcha, Walterová, Mareš 2001). Ve své práci proto budu
považovat za začínajícího učitele osobu s praxí od jednoho do pěti let. Zaměřím se na
učitele dříve působící na základní škole (na prvním i druhém stupni) a na středních
školách.

B. Cíle práce
Hlavním cílem mojí bakalářské práce bude identifikovat a pochopit důvody pro dropout u začínajících učitelů. S tím bude souviset zkoumání průběhu jejich studia i praxe,
do které nastoupili. Dalším cílem bude na základě provedených rozhovorů prozkoumat
způsoby, jak by bylo možné drop-outu začínajících učitelů předcházet a na základě toho
poskytnout doporučení relevantním aktérům pro zlepšení situace.

C. Výzkumné otázky
V průběhu práce se budu snažit zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké jsou
důvody pro tzv. drop-out u začínajících učitelů?
Tuto otázku dále rozvíjí dílčí výzkumné otázky:
•

Souvisí rozhodnutí o drop-outu se zkušenostmi respondentů ze studia na VŠ?

•

Souvisí rozhodnutí o drop-outu respondentů s jejich zkušenostmi z učitelské
praxe?

•

Jaký byl průběh drop-outu u respondentů?

Další navazující otázky:
•

Jaká byla motivace respondentů k nástupu do učitelské profese?

•

Lze drop-outu začínajících učitelů nějak zabránit? Jak?

D. Základní teoretická východiska
Jak již bylo zmíněno výše, drop-out začínajících učitelů je v České republice téměř
neprozkoumané téma. Proto budu ve své práci vycházet z poznatků zahraniční literatury
a výzkumů. Mezi ně patří studie Hanushka, Kaina a Rivkina (2004), Ji Y. Honga (2012)
nebo Karsenti a Collina (2013), které opakovaně tvrdí, že odchody začínajících učitelů
jsou pro společnost velkým problémem. Práce se bude metodologicky inspirovat
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výzkumem Kateřiny Cidlinské, zpracovaným pod Národním kontaktním centrem
gender a věda, který se věnuje podmínkám profesního rozvoje začínajících výzkumnic
a výzkumníků v ČR a odchodům z české veřejné vědy.
Mezi teoretická východiska bakalářské práce patří chápání učitele jako
klíčového aktéra vzdělávací politiky. „Učitelé jako aktéři vzdělávací politiky představují
její klíčový prvek a zásadně ovlivňují kvalitu celé vzdělávací soustavy“ [Zelinková in
Kohoutek a kol. 2015: 144]. Role učitele v sobě nezahrnuje jen samotné vyučování
žáků, ale je mnohem komplexnější. S proměnou celé společnosti se postupně mění i role
učitele a zvyšují se nároky na ně kladené [Kohoutek a kol. 2015: 146-7]. Jedná se
o velice náročné povolání, které klade vysoké požadavky na odborné vzdělání učitelů
a zároveň předpokládá osobní nasazení a přesvědčení o smyslu této práce. Náročnost
povolání učitele s sebou nese vyšší stresovou zátěž a s tím související možnost
syndromu vyhoření. Dlouhodobým problémem je vnímání prestiže učitelské profese.
Ačkoli ve výzkumech (např. Naše společnost) se umísťují poměrně vysoko – rok 2007
čtvrté místo, rok 2016 páté místo, samotní učitelé mají o prestiži svého povolání nízké
mínění [Kohoutek a kol. 2015: 148].
Dalším východiskem je koncept Michaela Lipskyho byrokracie první linie. Ten
se zaměřuje na řadové pracovníky ve státních organizacích (jinak také linioví pracovníci
nebo street-level byrokraté) [Horák 2009: 370]. „Tito byrokraté představují všechny
pracovníky veřejných služeb, kteří při výkonu své práce jednají přímo s občany a mají
poměrně rozsáhlou svobodu v rozhodování, kterou využívají při řešení konkrétních
problémů svých klientů” [ibid.]. Za street-level byrokraty tedy považujeme i učitele.
Lipsky (2010) tvrdí, že street-level byrokraté pracují ve velice náročných
nejednoznačných podmínkách. Ty ovlivňují způsoby jejich rozhodování a brání jim
vykonávat jejich zaměstnání tak, jak by si přáli.

E. Předběžný výzkumný plán
V bakalářské práci se zaměřím na kvalitativní metody výzkumu. Využiji především
rozhovory a vhodnými respondenty. Těmi budou osoby, které po ukončení studia
nastoupili do praxe a během jednoho až pěti let z učitelského oboru odešli. Vyhledat
takové osoby se pokusím přes svoje známé a pomocí oslovování ředitelů jednotlivých
základních a středních škol po celé republice. Jednalo by se o polostrukturované
rozhovory, které jsem zvolila kvůli jejich flexibilitě a možnosti otázky upravovat. Při
58

výzkumu bych postupovala tak, že bych nejprve na základě již provedených studií
(zahraničních) určila možné důvody drop-outu a na základě tohoto přehledu bych
vypracovala plán (návod) pro polostrukturované rozhovory.
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Přílohy
Příloha č. 1: Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem k bakalářské práci
(text)
Byl/a jste požádán/a o rozhovor v rámci sběru dat pro bakalářskou práci Drop-out
začínajících učitelů autorky Štěpánky Kotýnkové, studentky oboru Sociologie a sociální
politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
S Vaším svolením bude rozhovor nahráván. Nahraný rozhovor bude přepsán a použit
pro analýzu. Získané informace budou použity pouze pro potřeby bakalářské práce.
Podpisem níže souhlasíte s tím, že v práci budou uvedena některá citlivá data, ale
nebude uvedené Vaše pravé jméno ani žádné skutečnosti, které by mohly vést
k Vaší jednoznačné identifikaci.
Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná, v průběhu můžete kdykoli odmítnout
odpovědět na otázku. Máte též právo, kdykoli rozhovor přerušit a svůj souhlas vzít zpět.
Nahrávky a přepisy získaných informací Vám budou v případě zájmu zpřístupněny,
stejně jako celá bakalářská práce.
V ………………….. dne ……………
Jméno: ………………………………………..
Podpis: ……………………
Pokud budete mít jakékoli další dotazy ohledně výzkumu nebo rozhovoru, kontaktujte
mě prosím přes email nebo telefonicky.
Kontakt:
Štěpánka Kotýnková
stepanka.kotynkova@gmail.com
720 514 384
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Příloha č. 2: Scénář výzkumného rozhovoru (text)
• Povězte mi prosím více o tom, jak se stalo, že jste se rozhodl/a stát se
učitelem/učitelkou?
• Jaké důvody vás vedly k tomu k tomu stát se učitelem/učitelkou?
• Jaké bylo vaše studium?
• Co jste studoval/a?
• Bavilo vás studium?
• Jak jste si během studia představoval/a budoucí praxi?
• Připravilo vás studium na realitu praxe učitele?
• Jak jste si sháněl/a místo?
• Vzpomenete si, jaké to bylo první týdny v zaměstnání?
• Jaká pak byla vaše další praxe ve školství?
• Byl vám někdo oporou při řešení problémů? Měl/a jste to s kým sdílet?
• Jací byli vaši kolegové?
• Jaká byla ve škole atmosféra? Staral se o vás někdo?
• Jaké jste měl/a vztahy s vedením školy?
• Copak se stalo, že jste se rozhodl/a odejít?
• Bylo to těžké rozhodnutí? Jak dlouho trvalo rozhodování?
• Co by muselo být jinak, abyste se vrátil/a?
• Dařilo se vám při studiu držet motivaci jít poté učit?
• Myslíte si, že pokud byste učil/a na jiné škole, bylo by Vaše rozhodnutí stejné?
• Co by se muselo stát, abyste se k tomuto povolání vrátil/a?
• Jaké byly hlavní problémy, se kterými jste se setkal/a při studiu/praxi?
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Příloha č. 3: Přepis výzkumného rozhovoru (ukázka), respondentka Veronika
(text)
T: Jak se stalo, že jste začala učit?
R: No, to je dobrá otázka. Já nemám vystudovaný učitelský obor, já jsem z filologie,
respektive jako anglikanistika a amerikanistika. Dělala jsem literaturu hlavně. No a pak
když jsem psala diplomku, tak už mě tak docela štvalo, jsem si říkala, že pořád jsem
doma, bez lidí a tak. A chtěla jsem jít na doktorát. Jsem si říkala, to k tomu doktorátu
bude dobrý doplněk. Že jako půjdu dělat ten doktorát, k tomu si vezmu částečný úvazek
učení. Takže budu sama doma a pak mezi těma lidma, tak se to dobře vykompenzuje.
Tak to byla jednak jako osobní motivace. A potom jsme měli pedagogický minimum. Já
jsem teda… to pedagogický minimum mi přišlo hrozně pitomé na té škole.
T: Vy jste měli možnost si ho takto udělat?
R: Měli jsme možnost si to udělat. A bylo to zadarmo, v rámci studia. Tak jsem si
říkala, jako jo, tak proč ne. Ale já jsem z toho vlastně dělala jenom tu oborovou
didaktiku, když jsem ještě studovala. Že jsem si říkala, učitel je dobrý a nezajímalo mě
to ani tak kvůli tý didaktice jako takový spíš tam chodili moji kamarádi a říkali, že je to
dobrý, že on je dobrej, že to je legrace, že děláš ty jako modelový hodiny pro druhý
a tak.
T: Takže jste se k tomu dostala spíše trochu náhodou?
R: Spíš tak jako dost náhodou. A potom ještě jedna z mých nejlepších kamarádek začala
taky učit a hrozně jí to bavilo a byla jsem se na nějakejch jejích hodinách podívat, tak
jsem si říkala, že je to jako dobrý, co ona dělá.
T: Vás namotivoval ten její příklad?
R: No, ten příklad. Pak ten typ té práce, jako to, že nejste sama, ale jste s někým.
A zároveň není to práce v týmu jako takovém, to zas mě úplně nelákalo práce v týmu, to
dělám teď ale (smích). A to no. Tak taková spíš jako osobní nějaká ta, ne že by mi přišlo
skvělé vždycky učit, to spíš jsem jako nikdy nechtěla. Ale pak to nějak okolnostmi jako
vyplynulo.
T: A měla jste nějaké předchozí zkušenosti s prací s dětmi nebo se studenty
z minulosti?
R: Měla jsem, já jsem vždycky doučovala. ale jenom individuálně, a pak jsem vlastně
celého magistra, jo až vlastně na magistru, tři roky jsem učila seniory. Učila jsem
v takovém seniorském centru, jmenuje se to Elpida no, a tak jsem tam učila ty tři roky,
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a to mi přišlo super. Ale to mi přišlo taky super kvůli tomu, že to byla taková trošku
jakože jak dneska sociální práce a tak, že to těm lidem hodně pomáhalo v jejich
osobním životě. Takže já nevím, jsem měla žačky, který se tam skamarádily a pak se
chodily každej čtvrtek učit spolu angličtinu a tak.
T: Vám se to líbilo, protože to mělo nějaký přesah?
R: Že to mělo takovej přesah dobrý, takže jsem z toho měla hezký pocit i na tý lidský
úrovni. A i se něco naučili, což jako když tam byli osmdesátiletý lidi, mi přišlo úplně
neuvěřitelné, že poprvé v životě dělají angličtinu.
T: A na škole jste šla učit potom jazyk?
R: Šla jsem učit jazyk, angličtinu. Ale právě s tím že, já jsem učila, jako to jsem možná
neříkala, že jsem studovala na (název gymnázia v hlavním městě), tam to bylo skvělý,
že jsme dost mohli dělat, co jsme chtěli. Takže jo, museli jsme dělat gramatiku a tak,
abychom je nějak připravili na tu maturitu nebo na nějaký jako ročníkový, oni tomu
říkají srovnávací ročníkový písemky, ale zároveň jsem s nimi dělala třeba i hodně
literatury. Nebo jsem se aspoň snažila, oni moc nechtěli. Ale tak jako.
T: Takže jste si to mohla upravit podle sebe ty hodiny?
R: Hm. Jo. A mohli jsme si dělat témata, jaký jsme chtěli, tak jsem dělala třeba články
z novin, to mi přišlo dobrý, že to není jako jazyk, jazyk. Ale že je to takové jako
interdisciplinární. A takové jako řekněme hodiny v angličtině o nějakých tématech. Což
teď je taky jako tendence hodně i na těch pedagogických školách. Ale moc se to ještě
jako nikde systematicky neděje.
T: Chápu to správně, že vás to lákalo i z toho důvodu, že je to trochu
alternativnější řekněme?
R: No. To se mi fakt líbilo a já jsem byla upřímně, jako když jsem se hlásila, tak jsem
napsala na všechna gymnázia, která mi přišla fajn. A já jsem z Prahy, takže jsem znala
jako spoustu gymnázií přes kamarády nebo prostě mi přišli dobrý, že bych si uměla
představit, že tam půjdu.
T: A práci jste si tedy sháněla tak, že jste oslovovala přímo ty školy?
R: Oslovovala jsem ředitele, obepisovala jsem různý školy, já nevím jako 25 a zrovna
ten rok asi nikde nikoho nehledali, že by měli místa. A tak jsem byla na jednom
pohovoru a tam mi nějak, já jsem byla na (název gymnázia) a tam jsem nějak přišla
s tím, že teda se tam jdu jenom zeptat, ale pak se z toho vyklubal ten pohovor. A pak mi
ještě během toho řekli, že by mě tam už chtěli, ale já mezitím už přes to, že já jsem
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chodila na tu školu i jako na gympl, tak nějak by mi tam trošku vyšli vstříc a pozvali mě
tam hnedka, jak jsem jim tam napsala. Že nečekali na nějaké to administrativní kolečko.
T: A jak dlouho to tedy trvalo, než jste si tu práci našla? Bylo to náročné?
R: Já jsem psala diplomku, když jsem hledala, takže jsem to tak dělala bokem. Třeba
měsíc.
T: Že už jste věděla že budete končit a hledala jste si práci?
R: No že už jsem věděla a sháněla. No jako přesně. A zároveň jsem dávala na ten
doktorát tu přihlášku, takže jsem na to ani moc nemyslela. A hledali jsme si bydlení,
takže to bylo takový jako ráz na ráz. Ale tak třeba pár měsíců no.
T: Takže vás pak vzali na základě pohovoru?
R: Takže mě vzali, a to bylo právě hodně takové legrační. No že na (název gymnázia),
kam jsem šla na základě pohovoru, ale pohovor probíhal spíš tak, jestli jim budu
sympatická, což jsem asi nějak teda byla, tak by mě vzali. No ale na (název gymnázia,
kde respondentka studovala), tam jsem prostě přišla a to bylo, zeptali se mě: „proč
myslíš že budeš dobrá učitelka?“. Tak jsem tam něco plácala. A oni řekli, tak jo,
bereme. A já jsem neměla žádný ukázkový hodiny, neměla jsem žádný pohovory
s nějakými jinými lidmi než s těma ředitelama. Třeba jako s těmi kolegy/kolegyněmi
reálnými pak. Takže to bylo trošku zvláštní no. Že jsem byla ráda, ale jako hm. Některý
moje kamarádky měly ukázkový hodiny, několika kolový řízení.
T: Vám to přišlo, že vás vzali hned?
R: Jo. Jako že si to zkusíš prostě. Nevím.
T: Když se vrátíme k tomu studiu. Vy jste studovala ten jazyk, takže tomu jste se
věnovala odborně a pak jste si jen dodělala část toho minima?
R: No a já jsem hlavně studovala tu literaturu. Protože na bakaláři je to dohromady
literatura a jazyk a pak si vybíráte, já jsme si vybrala literaturu. Já jsem jako původně
chtěla dělat obojí, ale tehdy to nějak nešlo, museli jsme si vybrat jedno. Jako teď už to
funguje jako dvouobor, ale tehdy to nešlo. A chodila jsem, já jsem ještě chodila na
nějaký semináře jako volitelný, ale myslím, že vlastně ani už ne. Pak jsem si jenom
udělala část toho minima, ale můj přístup byl takový, že je to jako hloupost, já
stejně…ale tak když už si to děláš, tak jako v pohodě. Tak dál to nějak tak udělej
a vlastně jsem vůbec neměla, praxi jsem neměla, nic jsem neměla prostě.
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