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Obecně se předpokládá, že úroveň pedagogické práce by měla mít při stoupající zkuše-
nostní bázi tendenci růstu (Pelikán 1991). S přibývajícím věkem sice stoupá profesní
zkušenost, avšak samotný proces stárnutí s sebou přináší nejen fyzické, ale mnohdy i psy-
chické změny, které se různými způsoby promítají do výkonu povolání. Některé změny
v důsledku stárnutí jsou zákonité, jiné mají pouze pravděpodobnostní charakter (napří-
klad zvyšující se riziko určitých onemocnění). Individuální obraz stárnutí má svůj základ
v genetice každého člověka, významnou roli však sehrávají také společenské a kulturní
faktory (viz obr. č. 1).

Obr. č. 1: Interakce základních faktorů procesu stárnutí (Svobodová a kol. 2009)

V posledních letech se hovoří o tzv. plasticitě některých psychických funkcí, jejich
proměnlivosti a závislosti na celé řadě různých faktorů. Postupné stárnutí pracovní síly
vyvolává nejen diskuse odborníků, ale poutá také pozornost výzkumníků. Autoři nověj-
ších výzkumů, zdá se, mají tendenci nahlížet stáří pozitivněji a nabízejí celkem povzbudi-
vý obrázek. V této kapitole věnujeme pozornost některým zdravotním a psychologickým
aspektům stárnutí, ve vztahu k pracovnímu výkonu člověka a zejména k výkonu učitel-
ského povolání.
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O zdravotních rizicích

Zdraví se s postupujícím věkem nepopiratelně zhoršuje. Při posuzování kvality starších
pracovníků je však třeba si uvědomit, že i mladí lidé trpí nemocemi a že ne všechny
nemoci snižují pracovní schopnosti. Oslabení fyzických a smyslových funkcí a změny
zdravotního stavu jsou (i navenek) nejvíce rozpoznatelné a starší lidé si tyto změny dobře
uvědomují. Obvykle jsou schopni a ochotni o nich více a otevřeněji hovořit, než o změ-
nách a úbytcích v oblasti intelektové a psychické. Fyzická náročnost povolání má přímý
vztah k pracovní schopnosti stárnoucího člověka, neboť klade požadavky na fyzickou
sílu a vyžaduje dobrý zdravotní stav. Učitelství je možné do jisté míry zařadit mezi fyzicky
náročná povolání a bezesporu záleží na stylu výuky učitelů, na stupni školy i na vyučo-
vaném předmětu (např. výkon učitelek na 1. stupni ZŠ, tělocvikářů apod.). Učitel, který
pouze nesedí za svým stolkem, nachodí nezřídka denně mnoho kilometrů a dlouhé hodiny
stojí (srov. také Paulík 2004).

Obecně se uvádí, že zhruba po 40. roce věku (s respektem k individuálním odliš-
nostem) dochází obvykle k výraznějšímu úbytku svalové hmoty a přibývají nemoci pohy-
bového ústrojí. Pohyb může znepříjemnit výkon povolání a může tak vést k významným
změnám v profesionálním chování učitele: omezení pohybu po třídě, nižší ochota zapo-
jovat se do pohybových aktivit s žáky, cestovat apod. Zvyšuje se nemocnost, a to zejména
ve spojitosti právě s poruchami pohybového aparátu a oběhového systému, stoupá po-
třeba fyzického odpočinku a relaxace.

V souvislosti se stárnutím uvádějí výzkumníci u starších pracovníků také častější
psychomotorické a senzorické problémy, poruchy spánku, vyšší vulnerabilitu i potřebu
sociální podpory, nicméně poukazují na vysokou interindividuální variabilitu závislou na
genetických faktorech a zvláštnostech prostředí, zvl. na podmínkách práce (Faurie a kol.
2008).

Švédské výzkumy dokladují, že absence z důvodu onemocnění mezi šedesátiletými
učiteli je 3–4krát častější než mezi učiteli v mladší věkové skupině (Keeping 2004, s. 74).
Podle německých výzkumů trpí učitelky ve věku nad 45 let nejvíce únavou (až 40 %),
bolestmi hlavy (kolem 30 %, učitelky pod 45 let však uvádějí bolesti hlavy ještě častěji)
a nervozitou (kolem 30 %). Časté jsou také poruchy spánku. Podobný obrázek byl zjištěn
i u učitelů-mužů, avšak v poněkud menší míře. U posledně zmíněných zdravotní potíže ve
všech uvedených oblastech stoupají s věkem; ve věku nad 45 let si stěžují zejména na
únavu (kolem 30 %), na druhém místě na nervozitu (kolem 25 %) a také na bolesti hlavy
(kolem 20 %). U obou skupin (mužů-učitelů i žen-učitelek) jsou tyto zdravotní potíže
shledány častěji než u jiných skupin pracovníků (Rose 2005). Oproti běžné populaci je
tedy u učitelů častější riziko únavy a vyčerpání, neuroticismu, bolestí hlavy, poruch
spánku, vyhoření a poruch sluchu (Lehr 2007). Výskyt poruch pohybového aparátu není,
podle zmíněného autora, u starších učitelů vyšší než v běžné populaci.

Podle jiného německého výzkumu zaměřeného na psychická onemocnění učitelů
a učitelek trpí tito v předdůchodovém věku z 52 % psychickými poruchami souvisejícími
s chováním, z toho nejčastěji (podle Hillert, Schmitz 2004):

74



� Depresemi (36 %)

� Syndromem vyhoření (16 %)

� Poruchami adaptability (10 %)

� Somatizacemi (7 %)

� Afektivními poruchami (6 %)

� Alkoholismem (4 %)

� Strachem a panikou (4 %).

Po psychických poruchách jsou pak podle výše zmíněného výzkumu nejčastějšími
onemocněními u starších učitelů poruchy pohybového aparátu (17 %) a poruchy oběho-
vého systému (10 %), což zhruba odpovídá rozložení příčin pracovní neschopnosti podle
českých statistik u běžné populace. Zvyšující se riziko depresí u starších učitelů zmiňují
také finští autoři, zároveň však u nich nezjistili významně snížený pocit práceschopnosti
(Kinnunen a kol. 1994). U učitelů/učitelek všech věkových skupin bylo zjištěno také
vyšší riziko syndromu vyhoření a neurotických poruch, avšak nebyl zjištěn přímý vztah
mezi věkem a syndromem vyhoření (Kramis-Aebischer, Kramis 2005).

Také z českého školského prostředí existují doklady o tom, že se vzrůstajícím vě-
kem i délkou zaměstnání učitelů je patrný trend k nárůstu subjektivních zdravotních
potíží a zvyšuje se pocit fyzického i psychického opotřebení a stresu (Paulík 1999, 2004,
Průcha 2002). Čeští učitelé/učitelky si stěžují na únavu, pocit vyčerpání, neurotické obtíže
či poruchy spánku (Paulík 2004), alkohol jako strategii zvládání stresu zmiňují Řehul-
ková a Řehulka (2004, s. 233) u 20–26 % sledovaných českých učitelek.

Tak vysoké procento rizik a skutečných psychických onemocnění u učitelů/uči-
telek jen dokladuje náročnost a zátěžovost tohoto povolání. Není výjimkou a není také
překvapující, že v některých zemích učitelé volí často možnost předčasného odchodu do
důchodu z důvodu vyčerpání a zdravotních obtíží (Keeping 2004).

Nemocí smyslového ústrojí u učitelů/učitelek bylo prostřednictvím některých
výzkumů zjištěno jen kolem 3 % (Hillert, Schmitz 2004), avšak významnější úbytky ve
smyslových funkcích jsou pro stárnutí typické, a postupně slábne i hlas. Vlivem těchto
úbytků tak může docházet k častějším nedorozuměním a omylům mezi učiteli a žáky
a učitelé musí vynakládat více úsilí při zvládání jednotlivců a třídy. Postupně se učí zapo-
jovat tzv. „adaptační mechanismy“ (srov. Vágnerová 2000), které jim umožní najít cesty,
jak se s těmito handicapy vypořádat; upravují výuku a komunikaci s žáky tak, aby dobře
slyšeli a viděli a mohli hlasivky méně namáhat.

Změny v kognitivním zpracování a v inteligenci

Věkem vyvolané změny kognitivních procesů a intelektových schopností jsou založeny
na komplexní souhře biologicky podmíněných ztrát a kulturně zprostředkovaných zisků
(Staudinger, Baumert 2009). „Stárnutí inteligence“ není jednotný proces a tak ani teorie,
které se snaží vysvětlit a prokázat vlivy stárnutí na změny v kognitivních funkcích a na
inteligenci, nejsou jednotné. Rychlost vnímání a myšlení se s přibývajícím věkem zpra-
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vidla snižuje, naopak schopnosti založené na vědomostech a životních zkušenostech
vykazují stabilitu a za určitých podmínek se mohou až do velmi vysokého věku zvyšovat.
Nižší rychlost nervových impulsů má za následek ztrátu bystrosti (negativní změny ve
fluidní inteligenci) a tedy i prodlužování reakčního času (srov. Stuart-Hamilton 1999). Při
kompenzačním účinku celoživotní zkušenosti mohou být určité oblasti kognitivní čin-
nosti zpomalováním postiženy méně než jiné. Mozek člověka se strukturálně a funkčně
mění v závislosti na kontextech, ve kterých žije, případně v závislosti na kognitivních
úlohách, které v každodenním životě řeší (Staudinger, Baumert 2009). Vliv mají také so-
cializací a kulturně podmíněné faktory a sociálně zprostředkované strategie a schopnosti.

V případě potřeby řešit novou kognitivní úlohu dochází zhruba od středního do-
spělého věku k úbytku výkonnosti (například při porozumění návodu na používání nových
přístrojů nebo při obsluhování automatů, srov. Staudinger, Baumert 2009). Tento handicap
se může promítnout do schopnosti starších učitelů zvládat nové informační technologie
potřebné k výuce, které zaznamenaly prudký nárůst až v době jejich dospělosti.

Efekty stárnutí byly výzkumně dokladovány, pokud jde i o některé další kogni-
tivní funkce: selektivní pozornost, epizodickou paměť, rozdělenou pozornost (teorie „věk
versus složitost situace“), rychlost reakce a rozhodování apod. (srov. Faurie a kol. 2008,
Salthouse 1985, Stuart-Hamilton 1999). Uvažuje se, že starší člověk je schopen zpracovat
podněty stejně kvalitně jako člověk mladý, avšak nestihne jich zpracovat velké množství
zároveň. Zmíněné negativní efekty stárnutí kognitivních funkcí jsou tedy zaznamená-
vány zvláště v časovém stresu a při komplexních úkolech.

Starší pracovníci subjektivně úbytky v kognitivních funkcích vnímají jen nepatr-
ně, objektivně jsou ztráty zaznamenány ve všech kognitivních funkcích kromě krátko-
dobé paměti (Ilmarinen 2008). Nejmenší úbytky však byly zaznamenány u pracovníků
v duševně náročných profesích, tedy i u učitelů. Učitelství je povolání, v němž je kladen
důraz na další vzdělávání a profesionální rozvoj, je tedy možné předpokládat, že vzdělá-
vající se a inovativní učitel neustále procvičuje (nejen) paměť a tím zpomaluje oslabování
některých kognitivních procesů. Každodenním opakováním naučeného se vytváří nezni-
čitelné paměťové stopy a z dlouhodobé paměti se tak ztrácí jen nepatrné množství. Proces
učení je sice proměnlivý, ale platí, že člověk je schopen učit se až do vysokého věku.

Změny v sebehodnocení a ve vztazích

Studie zaměřené na změny v osobnosti a v sebepojetí starších jedinců také nedocházejí
k jednotným závěrům. S ohledem na kognitivní a zdravotní vývoj se stáří vyznačuje při-
býváním faktických ztrát a omezení, které může mít negativní vliv na sebehodnocení
a tedy i sebeobraz (Lehr 2007). Podobně Huberman a kol. (1989) upozorňují na zvyšující
se pochybnosti učitelů o sobě sama a snižující se sebedůvěru v kariérní fázi „vyrovnanosti
a emoční distance“ (tj. u učitelů s 20 až 30letou praxí). Změny v sebepojetí ve smyslu
zvyšujících se pochybností o sobě sama potvrzují i výzkumy, které dokladují, že s přibý-
vajícím věkem dochází u učitelů k poklesu pocitu osobní úspěšnosti (Daniel, Sarmány-
Schuller 2000). Na jedné straně jsou sice zmiňovány změny v sebepojetí, resp. sebeobrazu,
a to zejména ve smyslu snižujícího se sebehodnocení, jiné studie dokladují, že funkční
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schopnost, dobrý duševní stav a spokojenost s vlastním stářím jsou s přibývajícím věkem
stabilnější (Smith, Baltes 1996, Ward 1977). Tvorba a změny v sebepojetí jsou bezesporu
natolik individuálním procesem, že se jen obtížně definuje jednotný obraz.

Ve vyšším věku obvykle přibývá emocionální lability a zvyšuje se citlivost člo-
věka. To však neznamená, že zákonitě přibývá negativních emocí, bezesporu však záleží
na celé řadě okolností a příhod, které vstupují do života člověka. Styly zvládání nepřízni-
vých situací se s věkem patrně nemění tak výrazně, mění se však obtížnost situací (zejmé-
na spojených se zdravím), které musí starší člověk řešit. U starších učitelů byla výzkumně
dokladována zvýšená reflektivita, vyšší důvěryhodnost, efektivita a klid (Huberman a kol.
1989). Vyšší pracovní „rozvaha“ však nemusí vylučovat obecně proklamovanou vzrůsta-
jící citlivost u starších jedinců.

Sebehodnocení a sebepojetí je utvářeno skrze pocit vlastní úspěšnosti mj. pro-
střednictvím odezvy od okolí, je tedy patrné, že starší pracovník při konfrontaci s mládím
při plnění jistých (možná pro něj méně vhodných) úkolů může zažívat opakující se pocit
neúspěchu. Opakovaný neúspěch způsobí snižování sebedůvěry, zvyšuje se obava a opa-
trnost. Čím více však obavám a stereotypům člověk podléhá a nepokouší se o změny, tím
více se jeho sebehodnocení může snižovat. Konfrontace s mladými spolupracovníky je
mnohdy pro starší učitele bolestivá (zvláště pak u českých učitelů, neboť pregraduální
příprava dnešních mladých učitelů je v mnohém nesrovnatelná s přípravou těch, kteří
studovali před rokem 1989, a to zejména, pokud jde o jazyky, informační technologie
apod.) a důsledkem pak může být jak snížené sebevědomí a psychické problémy starších
učitelů, tak i mezigenerační problém na pracovišti. Starší učitelé, kteří mají tendenci
nepřipouštět si své problémy a vidět je v druhých, častěji (a ne vždy adekvátně) patrně
upozorňují na to, že způsoby, které používají jejich mladí kolegové, jsou nevhodné a pro-
fesi devalorizující (Hansez a kol. 2005).

Starší člověk má jiné potřeby a zájmy, jiná kritéria hodnocení, než mají mladí lidé,
a jsou pro něj důležité jiné projevy v chování. Dění ve společnosti (a patrně i v pracovním
kontextu) jde mnohdy „mimo“ jeho dominující motivační faktory a tak přestává starším
lidem v mnohých ohledech vyhovovat. V důsledku toho se mění i vztahy s lidmi. Podle
některých autorů roste rezervovanost, odcizování a někdy i nervozita, podrážděnost a úz-
kost zvláště před odchodem do důchodu (Cumming, Henry 1961; Stuart-Hamilton 1999).
Naopak jiné výzkumy dokladují, že se nervozita, napětí a stres s věkem snižují (Ilmarinen
2008). Ve starším věku se prohlubuje introverze a mění se tak postoje ke společenskému
životu. Muži se cítí více izolovaní než ženy, které obvykle udržují širší sociální sítě.
Potřeba sociálních kontaktů je spíše nasycena, a to se promítá nejen do vztahů s přáteli,
ale i s kolegy na pracovišti, nadřízenými, dětmi apod. Huberman a kol. (1989) vnímá některé
učitele v poslední fázi kariéry dokonce jako zvýšeně negativistické a málo tolerantní k mla-
dým učitelům a žákům, u některých učitelů také klesá chuť být s dětmi (např. Průcha 1997).

Naproti tomu výzkumy změn v osobnostních faktorech (podle Big Five) dokladují
vlivem věku lepší vybavenost starších lidí pro sociální soužití, narůstá sociální přizpůso-
bivost a sociální zralost (zvýšení svědomitosti a přívětivosti). Starší lidé sice méně vyhle-
dávají společnost, ale jsou také patrně méně konfliktní (Smith, Baltes 1996). Jsou více
schopni přizpůsobit své chování situaci než mladí lidé (Ilmarinen 2008).
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Vzhledem ke zvyšující se citlivosti je podstatným faktorem ovlivňujícím úspěš-
nou adaptaci na stáří sociální opora (Tišanská, Kožený 2004). Pro učitele je právě sociální
opora jednou z důležitých strategií zvládání stresu (Řehulková, Řehulka 2004), se zvyšu-
jícím se věkem však může být nalezení adekvátní sociální opory na pracovišti kompli-
kované – jednak z důvodu obvykle se zvyšující introverze starších lidí, ale také z důvodu
zužující se sociální sítě „vrstevníků“ na pracovišti, se kterými může starší učitel bezpečně
sdílet i problémy přicházející s věkem.

Učitelé v pozdní fázi kariéry se nacházejí v silovém poli: na straně jedné jsou
schopni a mnohdy i připraveni předávat zkušenosti a „pečovat“ o mladé, na straně druhé
sami – vzhledem ke svým „handicapům“ – potřebují sociální oporu ze strany kolegů.
Mnohdy si o ni nedokážou adekvátně říct a je možné, že ji dokonce odmítají.

Změny v pracovních postojích

V době, kdy se přibližuje odchod do důchodu, se obvykle mění i vztah k profesi a její
subjektivní význam pro člověka. Starším lidem jde o skutečné hodnoty, nezáleží jim tolik
na ambicích. Vztah a fungování v profesi mohou mít i u stárnoucího pracovníka rozmanité
podoby, počínaje nadměrným pracovním úsilím (až workholismem) a konče vyhořením,
ztrátou důvěry ve své vlastní schopnosti i pocitu smysluplnosti vlastní práce (srov. např.
Alan 1989).

Pokud jde o proměny v pracovní motivaci, výzkumy si odporují; výsledky některých
výzkumů ukazují na zvyšující se motivaci starších pracovníků (Schooler a kol. 1998), v ji-
ných výzkumech je jasně dokladována snižující se motivace s věkem (Colquitt a kol. 2000).

Věkově srovnávací studie však také ukázaly, že psychická energie jako celek, kte-
rou jedinec investuje do různých oblastí života, zůstává i ve stáří nezměněna. Avšak mění
se významně obsahy, do kterých tuto psychickou energii investuje (Staudinger, Baumert
2009). Investice typické pro střední dospělost jsou rodina – práce a postupně se přetvářejí
do investice rodina – zdraví.

Na kvalitu profesního života má vliv celkový postoj starších lidí k řešení problé-
mů, sebehodnocení, důvěra ve vlastní kompetence a očekávání ve vztahu k další životní
cestě. Dlouhotrvající rozpor mezi vlastním úsilím a subjektivně neuspokojivými výsled-
ky může vést k vyhasnutí a lhostejnosti k vlastní práci. U mužů-učitelů se ve starším věku
zvyšuje riziko ztráty angažovanosti i touha po klidu. Jsou častěji otrávení z rodičů i nadříze-
ných, zklamaní nad tím, že vynaložili mnoho úsilí a nevidí pozitivní důsledky (srov. Průcha
1997). Ženy-učitelky si více stěžují na hrubé a nemotivované žáky, ambice zvládnout je-
jich chování se snižují a tím klesá také sebevědomí a zájem učitelek dokázat, že jsou dobré.
S věkem učitele stoupá tendence nepřijímat odpovědnost za případné nezdary žáků a na-
opak přisuzovat si odpovědnost za jejich úspěchy (Mareš, Skalská, Kantorková 1994).

I když je u řady starších učitelů dokladován zvyšující se konzervatismus, rigidita
v myšlení, skepse k reformám a dogmatismus (např. Huberman a kol. 1989), výzkumy
potvrzují, že starší učitele nelze považovat za horší učitele. Nebyla nalezena ani jasná
souvislost mezi délkou praxe a výsledky žáků, resp. úrovní pedagogické práce (Pelikán
1991, Průcha 1997).
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Hustler (2004) zkoumal okolnosti dalšího vzdělávání učitelů (potřeby, postoje,
rezistence apod.) ve Velké Británii a v závěrech svého rozsáhlého výzkumu uvádí některá
data a interpretace vztahující se i ke generaci starších učitelů a jejich profesionálnímu
rozvoji. Podle něj si starší učitelé (nad 55 let) více stěžují na nedostatek času k dalšímu
vzdělávání a více poukazují na profesní zátěž, která jim přístup k dalšímu vzdělávání
znesnadňuje. Zároveň vykazují lepší přehled o možnostech dalšího vzdělávání, než jejich
mladší kolegové, a mají poněkud odlišné vzdělávací potřeby. Mají silnější pocit, že další
vzdělávání nerespektuje plně jejich vzdělávací potřeby a někdy dokonce uvádějí, že je
jim další vzdělávání „shora vnucováno“ a naplňuje především potřeby školy a školské
politiky. Někteří proklamují nerealistickou nostalgii typu „staré dobré časy“ i ve vztahu
k dalšímu vzdělávání a málo sympatizují s novými formami a se způsoby organizování
dalšího vzdělávání. Starší učitelé více pochybují o přímých dopadech dalšího vzdělávání
na výuku a vyjadřují častěji pocit, že potřebují více času k přizpůsobení a k implementaci
nových teorií do práce ve třídě. Přes určitý posun ve vzdělávacích potřebách a sílící skepsi
k dalšímu vzdělávání však výzkumy naznačují, že starší učitelé jsou ochotni vzdělávat se
podobně jako mladí a nejsou neangažovaní, jak by se mohlo zdát. Podobně Zelinová do-
kladuje, že učitelé v pozdní fázi kariéry nejsou tou skupinou, která se staví ke změnám
nejvíce odmítavě; více rezistencí vysledovala u učitelů ve střední fázi kariéry (Zelinová
2004, s. 105).

V učitelství pracuje většina žen (v základním školství je to stabilně více jak 80 %),
které se musí vyrovnávat se změnami v roli ženy, manželky, matky, případně přijmout
roli prarodiče apod. Ženy, odpoutané od rodinného života, se ve středním a starším věku
naopak mnohdy stávají samostatnějšími, nezávislejšími a dominantnějšími a zaměřují se
více na sebeprosazení (srov. také Říčan 1990). Relativní osamostatnění může ženám při-
nést více možností profesionálně se angažovat a věnovat pozornost vlastnímu profesio-
nálnímu rozvoji.

Závěr

Pracovní výkon je bezesporu v mnohém poznamenán věkem a zejména důsledky záko-
nitých biologických změn jsou spojovány s úbytkem určitých schopností důležitých pro
optimální výkon. Na straně druhé působí celá řada individuálních (pravděpodobnostních)
biologicky i kulturně podmíněných faktorů, které mohou ovlivňovat pracovní výkon
v určitých oblastech/úkolech v pozitivním slova smyslu až do relativně vysokého stáří.
Pracovníci ve školských zařízeních jsou dlouhodobě vystaveni vysoké psychické zátěži
a se vzrůstajícím věkem a délkou praxe se zvyšuje riziko celé řady zejména psychických
problémů a onemocnění. Avšak stereotyp deficitního a ztrátami charakterizovaného stáří
je v posledních letech považován za příliš jednostranný a neúplný a bývá nahrazen ob-
razem produktivního a úspěšného stáří. I když není možné v celé šíři změnit charakter
práce učitele a jeho úkoly v různých věkových obdobích, přes to, zdá se, existuje řada
možností, jak alespoň částečně zmírnit učitelský stres řízením respektujícím potřeby
starších pracovníků, které vychází ze znalosti zákonitých biologických proměn.
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