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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – učitelé ZŠ
• Soubor respondentů: 302 učitelů ZŠ v MSK (254 žen, 45 mužů, 3 neuvedli pohlaví). Více 

než ½ respondentů uvedla přes 20 let pedagogické praxe.

• Dotazník – 46 položek (anonymní)

• FA poskytla 4 faktory: F1=Preventivní aktivita učitelů, F2=Potíže s autoritou 
a kázní, F3=Efektivní výchovná a preventivní opatření, F4=Neúplné znalosti 
v oblasti konkrétních projevů rizikového chování.

• Nejsilnější vazba mezi F1 a F3, tzn. souvislost mezi aktivitou učitelů v oblasti 
prevence, ochotou spolupracovat s kolegy i odborníky a snahou chovat se vstřícně, 
empaticky, důsledně a spravedlivě.

• Rozdíly mezi muži a ženami vesměs nevýznamné, s výjimkou: - ženy ve třídách častěji 
využívají dohodu s žáky o dodržování pravidel + častěji hovoří s žáky o jejich životě.

• Věk respondentů: nevýznamný, pouze:  mladší učitelé častěji spolupracují 
při preventivních aktivitách s metodikem prevence a školním psychologem 
než starší kolegové. 



Výsledky šetření - pokračování

• Délka praxe: - učitelé s delší praxí častěji pociťují problémy s uznáním své 
autority, cítí nižší kázeň a respekt ke své osobě (Otázky do diskuse: Respektují 
je žáci méně? Jsou starší učitelé citlivější k chování žáků? Mají vyšší potřebu 
respektu? Tolerují méně hlučnější atmosféru ve třídě?)

• S délkou praxe – nižší míra spolupráce na preventivních aktivitách spolu se 
školním metodikem prevence, školním psychologem, PPP apod. (Jsou starší 
kolegové zkušenější a méně potřebují konzultaci? Nebo jsou konzervativnější, 
unavenější?)

• Vliv studovaného oboru se ukázal zanedbatelný (trend vyšší míry preventivní 
aktivity u Uč.1.st. + humanitníchoborů X přírodovědné+ technické obory).

• Další zjištěné jevy: – souvislost spokojenosti učitelů se svou prací a prožitkem 
uznání za ni, možností uplatnit své nápady a také zájmem ředitelů o dění 
ve třídách.   



Výsledky šetření - pokračování
Učitelé uvádějící spokojenost se svou prací
(odp. rozhodně + spíše = přes 90 %) zároveň také významně častěji 
uvádějí:

•nižší problémy s kázní,

•méně agresivních projevů ve třídě,

•aktivní účast na preventivních aktivitách pro svou třídu,

•komunitní kruhy během třídnických hodin,

•uplatnění individuálního přístupu k žákům (nabídka svěřit se 
s problémy),

•nižší konflikty s rodiči žáků,

•konzultace výchovných a preventivních opatření s dalšími kolegy.  



Výsledky šetření - pokračování

Zjištěna vazba:

Pociťování nízkého respektu ze strany žáků (cca ¼ respondentů):

• častěji nízké zapojení do preventivních aktivit pro žáky, 

•neuspokojení z pracovní aktivity a pocit nízkého uznání, 

•častější problémy s rodiči, 

•denní řešení nekázně či agresivních projevů ve třídě, 

•nižší míra individuálního přístupu 

•nižší preference pozitivní motivace žáků, 

•nižší frekvence snah o stejné postoje ke všem žákům. 



Závěrem – konkrétní školní situace a možná úskalí

Převažují kladná zjištění:

• Učitelé jsou, z převážné části, se svou prací spokojeni, cítí ocenění 
své práce, zájem svých ředitelů, mohou uplatňovat své nápady.

• Spolupráce s rodiči je v případě problémů převážně dostatečná.

• Učitelé považují volnočasovou nabídku na škole za vyhovující.

• Podíl učitelů s pocitem nedostatku respektu žáků je zhruba stejný 
jako podíl učitelů bez tohoto problému (cca1/4 respondentů).

• Vyšší respekt pociťují ředitelé, jejich zástupci, vých. poradci, třídní 
(vliv funkce?).



Závěrem – konkrétní školní situace a možná úskalí

• Vysoké % učitelů věří v důvěru svých žáků (přes 90%), hovoří se žáky o 
jejich realitě, daří se jim individuální přístup i stejný postoj ke všem 
žákům (pokud subj.náhled pravdivý= pozitivum).

• Většina učitelů se snaží o pozitivní zpětnou vazbu, pozit. atmosféru ve 
třídě, diskusi a dohodnutí pravidel (= klad).

• Konflikty mezi žáky uvádí přes 60% učitelů, každodenní nekázeň 46,7% 
učitelů, ¼ učitelů ruší hluk během vyučování (=zátěž učitele).

• Pozitivní = nízké zastoupení nespolupracujících rodičů, nízké % učitelů 
stěžujících si na urážející chování žáků.

• Zastoupení odborné přípravy pro oblast prevence je aktuálně nízké 
(kurz PP MŠMT), jiné kurzy (PP) v posl. 2 letech cca u poloviny učitelů.  



Závěrem – konkrétní školní situace a možná úskalí

• Zastoupení řešení agresivních projevů žáků uvedlo 40 % 
dotázaných pedagogů (skrytá náročnost práce učitele).

• Většina učitelů realizuje při problémech spolupráci s ostatními 
kolegy a dalšími odborníky (= klad).

• Většina učitelů považuje preventivní aktivity za přínosné, 
vč. přínosu pro vlastní osobu (poznatky+zkušenosti= klad).

• Většina učitelů zařazuje v případě problémů diskusi se žáky, 
tu zařazuje i po proběhlých preventivních akcích (= klad).

• Učitelé zařazují preventivní aktivity do výuky svých předmětů (= 
klad).


