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ÚVOD

Se stresem se setkává každý z nás. Ať už je to
stres pracovní nebo v soukromém životě. Pro
někoho může být stresující úmrtí v rodině,
zdravotní potíže nebo stres v zaměstnání.
Bohužel se s ním, téměř, všichni potýkáme.
Někdo každý den, někdo občas.

Stresovaní mohou být i děti. Vyrůstají
ve stresujícím prostředí ze strany rodičů,
mohou se stresovat ze studijních výsledků
nebo ze spolužáků či učitelů. Dnešní doba je
hektická a jde se stresem ruku v ruce. Lidé
jsou uspěchaní, snaží se vydělávat více
financí, jelikož mají vyšší nároky, které
přináší moderní doba. Berou si půjčky a
mnohdy je nezvládají splácet. Každý stres
snášíme a zvládáme jinak. Někdo je odolnější
vůči stresu, někdo se psychicky hroutí z
"malých věcí". Člověk pod vlivem stresu
ztrácí chuť pracovat, výkonnost, není
schopen se soustředit, reaguje podrážděně
na své okolí, cítí se vyčerpán a trvalý stres
může přerůst do chronického stavu, jakým je
deprese. Pokud procházíme stresovým
obdobím a jsme kladně nakloněni pomoci
odborníků, není žádnou ostudou některého
z nich navštívit. Dnes najdeme mnoho
odborníků, kteří znají rizika spojená se
stresem a jsou vyškoleni k tomu, aby nám
pomohli. Stres není brán jen jako negativní
postoj, naopak pozitivní stres nás vede k
lepším výkonům, dokážeme překonávat
překážky, které se nám běžně zdají
nemožné.

Abstrakt
Bakalářská práce popisuje téma faktorů stresu v učitelské profesi ve výchovném ústavu pro děti. Cílem bakalářské práce je popsat, s jakými
stresovými faktory se v každodenní pedagogické praxi setkávají učitelé a vychovatelé ve výchovném ústavu po děti a jaké jsou jejich praktické
zkušenosti se zvládáním těchto nežádoucích faktorů.
V teoreticko-metodologické části se věnuji charakteristice stresu, důvodům stresových situací, působení stresu v učitelské profesi a na pozici
vychovatelů ve výchovných ústavech, typům ubytovacích zařízení pro děti, syndromu vyhoření a kázeňským problémům a jejich řešení.
V praktické části se věnuji vzniku stresových faktorů. K analýze vlivu stresu na tyto profese jsem využila dotazník, který nám pomůže zjistit, co je
pro vychovatele a pedagogické pracovníky nejvíce stresující. V závěru teoretické části bakalářské práce jsou zpracovány možnosti eliminovat nebo
úplně odbourat stres a tím se stát kvalitnějším učitelem či vychovatelem.

Abstract
The bachelor´s thesis describes the topic of stress factors in the teaching profession
in an educational institution for children. The aim of the bachelor thesis is to describe what
stress factors are encountered in everyday pedagogical practice by teachers and
educators in an educational institution for children and what are their practical
experiences with managing these undesirable factors.
In the theoretical and methodological part, I deal with the characteristics of stress,
the reasons for stressful situations and the effects of stress in the teaching profession and
the position of educators in educational institutions, types of accommodation facilities for
children, burnout syndrome and disciplinary problems and their solutions.
In the practical part I deal with the emergence of stress factors. To analyze the effect of
stress on these professions, a questionnaire helped me to find out what is most stressful
for teachers and educators. At the end of this bachelor´s thesis, the possibilities of
eliminating or completely reducing stress and thus becoming a better teacher or educator
are elaborated.

Cíl

• zjistit stresové faktory a jejich vliv na pedagogické pracovníky a vychovatele.

• zjistit, jak stres ovlivňuje výkon vyučujících a zda se odráží na vztahu a chování 
pedagogických pracovníků k dětem.

V empirické části jsem pomocí dotazníku zjišťovala, jak se učitelé a
vychovatelé vyrovnávají se stresem. Dnešní hektická doba přináší mnoho stresu nejen
v zaměstnání, ale i v domácím prostředí. Touha po bohatství a zisku je příčinou
psychických problémů. O stresu se hodně mluví i píše, avšak lidé stresu nevěnují
dostatečnou pozornost a přichází si pro radu k odborníkům až v mnohdy již těžko
léčitelných stavech. I když jsem se ve své práci zmínila také o stresu pozitivním, více
převládá stres dlouhodobý, který může vyústit v syndrom vyhoření. Navrhla jsem též
možnosti, jak předejít stresu nebo snížit psychickou zátěž.

Psychické problémy dnes trápí každého třetího dospělého. Musíme se sami začít učit, jak pečovat o duševní
zdraví a v tom nám pomůže duševní hygiena.
Dalajláma prohlásil: "V dnešní době říkám lidem, že vzdělávání zahrnuje o hygieně fyzického těla a nyní by 
se mělo přidat i vzdělání o té emoční hygieně".
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Šest nejdůležitějších základních zásad psychohygieny:
spánek • relaxace • pohyb • sebepoznání • příroda • socializace


