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UČITELIA RÓMSKYCH A NERÓMSKYCH ŽIAKOV 
A ICH SEBAREFLEXIA 

Veronika SINAYOVÁ 

Úvod 

Rómska problematika, či otázka vzdelávania Rómov rezonuje v spoločenských debatách i 

v bežnej komunikácii už dlhé roky. Spomínajú sa finančné podpory, štipendiá, vonkajšia 

motivácia i rovnosť možností, no málo pozornosti sa venuje kľúčovému faktoru vo 

vzdelávaní, a to samotnému učiteľovi. 

Kultúra, normy, zvyky i rebríček hodnôt, celkový prístup k životu Rómov sa líši od toho, 

ktorý preferuje väčšina majoritnej spoločnosti. Rómsky žiak sa preto už len vplyvom 

výchovného pôsobenia svojej rodiny, či komunity líši od žiaka nepatriaceho k tomuto etniku. 

A preto predpokladáme, že aj práca učiteľa rómskych žiakov oproti práci učiteľa nerómskych 

žiakov je objektom pôsobenia odlišných faktorov a špecifických vplyvov, čo sa prejaví aj 

v odlišnom hodnotení pracovnej záťaže a spoločenskej prestíže týchto učiteľov. A keďže 

vzdelávanie patrí k zásadným oblastiam dobrého fungovania spoločnosti, jeho 

sprostredkovatelia, teda učitelia, by mali byť primerane tejto dôležitej úlohe kompetentní, 

spoľahliví a kvalitní, no i ohodnotení samotnou spoločnosťou. Či už ide o učiteľov, alebo 

akúkoľvek inú profesiu, pocit nedostatočného ocenenia, úcty, rešpektu a sociálneho uznania 

prináša psychickú i emocionálnu nepohodu, neuspokojenie, a môže pôsobiť ako záťažový 

faktor. Preto je dôležité vnímanie vlastnej prestíže i očakávaní na hodnotenie tejto prestíže 

z pohľadu verejnosti u učiteľov skúmať, a tak napomáhať ich pracovnému rozvoju 

a spokojnosti. 

Definovanie pojmov 

Učiteľ = osoba, ktorá na profesionálnom základe priamo vyučuje, vychováva a vzdeláva 

žiakov a študentov podľa formálnych kurikulánych programov danej spoločnosti. 

 

Sebareflexia (self-reflection) = sabaponímanie (sebapojmu — self-concept), a to ako: 

„predstava o sebe, to, ako jedinec vidí sám seba...“ (Hartl, Hartlová,2000) 
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Prestíž (prestige) = vážnosť, ktorej sa jedincovi dostáva v určitej spoločnosti, ktorá 

nezávisí priamo na majetku a príjmoch. (Hartl, Hartlová,2000) 

 

Záťaž = proces psychického spracovania a vyrovnávania sa s požiadavkami a vplyvmi 

životného a pracovného prostredia (Brosnan, 1998 Podľa: Štikar et al., 2003) 

 

Rómsky žiak = žiak patriaci k rómskemu etniku 

Výskumný cieľ 

Z pozorovania i teórie vyplýva predpoklad, že na učiteľa rómskych žiakov pôsobia 

z hľadiska záťažových faktorov mnohé vplyvy, ktorých pôsobenie učiteľ nerómskych žiakov 

nepociťuje. Faktory ako nutnosť poznať kultúru Rómov, akceptovať ju, spoznať odlišnosti vo 

vnímaní u rómskeho žiaka, pomôcť mu preklenúť jazykovú bariéru predstavujú len zlomok 

požiadaviek kladených na učiteľa rómskych žiakov, ktorých prítomnosť môže prispieť 

k pociťovaniu vyššej záťaže oproti učiteľovi Nerómov. Rovnako práca s etnikom často 

zaznávaným a neprijímaným spoločnosťou sa môže podpísať na odlišnosti vo vnímaní 

prestíže vlastného povolania. Overenie týchto predpokladov chápeme ako cieľ nášho 

výskumu. 

Výskumný problém 

Vplýva príslušnosť žiakov ZŠ k rómskemu etniku na sebareflexiu spoločenskej prestíže 

a pracovnej záťaže u ich učiteľov v porovnaní s učiteľmi žiakov nepatriacich k tomuto etniku? 

Hypotézy 

H1: Predpokladáme vo výskumnej vzorke učiteľov pracujúcich s rómskymi žiakmi 

výraznejšie pociťovanie pracovnej záťaže, než vo výskumnej vzorke učiteľov pracujúcich 

s nerómskymi žiakmi. 

 

H2: Predpokladáme vo výskumnej vzorke učiteľov pracujúcich s rómskymi žiakmi nižšie 

hodnotenie spoločenskej prestíže svojho povolania, než vo výskumnej vzorke učiteľov 

pracujúcich s nerómskym žiakmi. 
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H6: Predpokladáme, že učitelia rómskych žiakov explicitne vyjadrujú nižšie hodnotenie 

prestíže svojho povolania ako učitelia nerómskych žiakov a očakávajú nižšie hodnotenie 

spoločenskej prestíže svojho povolania aj zo strany rodičov, žiakov a dospelej populácie 

(verejnosti) oproti učiteľom nerómskych žiakov. 

Popis súboru 

Pri zostavovaní výskumnej vzorky sme použili príležitostný výber — učitelia boli 

vyberaní z hľadiska dostupnosti ich pracovísk a ich ochoty. Výskumnú vzorku tvorilo 69 

učiteľov prvého stupňa základných škôl v okolí Prešova. Výskumu sa zúčastnili učitelia 

(myslíme učiteľov aj učiteľky) ZŠ obcí: Petrovany, Drienov, Lemešany, Ličartovce, Kendice, 

Svinia, Kojatice, Šarišské Michaľany, Veľký Šariš, Ražňany, Bzenov, Bajerov a Tuhrina. 

Z celkového počtu 69 respondentov, 37 učiteľov pracuje s rómskymi, 32 s nerómskymi 

žiakmi. Z hľadiska rodového zastúpenia sa aj v našej vzorke potvrdila feminizácia školstva, 

ženy tvorili 91% respondentov (63 žien). Najpočetnejšou kategóriou učiteľov z hľadiska veku 

boli mladí učitelia — od 25 do 30 rokov (36%). V oblasti dĺžky odpracovaných rokov na 

uvedenom type školy (práca s rómskymi resp. nerómskymi žiakmi) sú najpočetnejšou 

kategóriou učitelia s praxou do 5 rokov (55%). 

Popis metodík 

Vo výskume boli použité dve metodiky: nami skrátený a doplnený dotazník PREPROS 

a Meisterov dotazník. Obe dotazníky boli anonymné a administrované súčasne. 

Dotazník PREPROS bol vypracovaný v roku 2003 ako súčasť diplomovej práce Jany 

Baňasovej (Kapovej). Pre potreby nášho skúmania bol tento dotazník skrátený a doplnený. 

Došlo k úprave, vynechaniu i doplneniu niekoľkých položiek. Pôvodný dotazník autoriek nám 

slúžil ako kvalitný inšpiratívny zdroj. 

Ďalšou použitou metodikou bol Meisterov dotazník hodnotenia psychickej záťaže pri 

práci. Táto metodika je zverejnená na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR ako 

súčasť Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia 

pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci. 

Meisterov dotazník je aj súčasťou, resp. jednou z doplňujúcich metód pre zaraďovanie prác 

do kategórií podľa pracovnej záťaže a upriamuje pozornosť na subjektívnu odozvu 

pracovníka na pracovnú činnosť. 
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Dotazník slúži na subjektívne hodnotenie vplyvov pracovnej činnosti na psychiku 

zamestnancov. Je vhodný na orientačné skríningové hodnotenie rôznych profesií. 

Na základe desiatich položiek: časová tieseň, malé uspokojenie z  práce, vysoká 

zodpovednosť pri práci, otupujúca práca, problémy a konflikty na pracovisku, monotónia, 

nervozita, presýtenie, únava, dlhodobé prekračovanie maximálnej únosnosti; dotazník 

individuálne aj skupinovo hodnotí psychickú záťaž pri práci v troch faktoroch: psychické 

preťaženie, jednostranná a monotónna záťaž, nešpecifická záťaž. Hodnotí aj individuálne 

prežívanie subjektívne pociťovanej psychickej záťaže pri práci. 

Na každú otázku možno odpovedať pomocou päťstupňovej škály, odpovede sú vyjadrené 

na kontinuu vyjadrujúcom mieru súhlasu od úplného súhlasu až po úplný nesúhlas. 

Štatistické spracovanie 

Pri spracovávaní údajov sme použili frekvenčné tabuľky. Pri vyhodnocovaní Meisterovho 

dotazníka sme zisťovali aritmetické priemery, smerodajné odchýlky a mediány pre jednotlivé 

položky dotazníka, ako aj širšie kategórie. Rovnako u všetkých položiek ako i kategórií bolo 

testované normálne rozloženie a na základe týchto výsledkov bol použitý T test pre dva 

nezávislé výbery a ANOVA pre parametrickú štatistiku, alebo U test pre neparametrickú 

štatistiku. Údaje boli analyzované prostredníctvom programu SPSS. 

Tieto metódy sme použili aj pri vyhodnocovaní dotazníka PREPROS. 

Výsledky 

Tabuľka 1. Mediány položiek Meisterovho dotazníka a kritické hodnoty, prekročenie ktorých znamená 
vysokú psychickú záťaž pri práci 

položka 
Uč. róm.ž. 

N= 37 
Uč. Neróm.ž. 

N= 32 
Všetci učitelia 

N= 69 
Kritické hodnoty 
podľa Meistera 

I. Preťaženie     
Časový tlak 2,5 2,5 2,5 3 
Zodpovednosť 2 2 2 3 
Konflikty v práci 2 2 2 2,5 
II. Monotónia     
Malé uspokojenie 1 1 1 2,5 
Otupujúca práca 2 1 1 2,5 
Monotónia 1 1 1 2,5 
III. Nešpecifický 
faktor 

    

Nervozita 2 2 2 3 
presýtenie 2 2 2 3 
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Únava 3 3 3 3 
Úbytok dlhodobej 
výkonnosti 

3 4 4 2,5 

 

V tabuľke si môžeme všimnúť zaradenie jednotlivých položiek do troch kategórií — ako 

ich rozdelil Meister, rovnako ako autorom stanovené kritické hodnoty. 

Z nášho výskumu v oblasti preťaženia plynú dve dôležité zistenia, a to, že nedochádza 

k prekročeniu kritickej hodnoty, a zároveň, že najviac sa naše hodnoty približujú ku kritickej 

hodnote v oblasti časového tlaku. Možno teda konštatovať, že vo výskumnej vzorke učiteľov 

sme nezaznamenali zvýšené preťaženie, ale časový tlak predstavuje v práci učiteľov zvýšenú 

záťaž a možné zdravotné riziko. Túto tendenciu možno sledovať rovnako u učiteľov 

pracujúcich s rómskymi aj nerómskymi žiakmi. 

Druhú skúmanú oblasť v rámci psychickej záťaže predstavuje hodnotenie monotónie. Tu 

sa rovnako nepreukázali výrazné rozdiely medzi učiteľmi rómskych a nerómskych žiakov. 

Jedinou významnejšou odlišnosťou bolo hodnotenie svojej práce ako nezaujímavej 

a otupujúcej, ktoré vo vzorke učiteľov nerómskych žiakov odmietlo 100% učiteľov (na 

päťstupňovej škále voľba 1 alebo 2), zatiaľ čo zo vzorky učiteľov rómskych žiakov to 

odmietlo 84% učiteľov. Na základe týchto údajov môžeme predpokladať, že učitelia 

nevnímajú svoju prácu ako málo podnetnú, otupujúcu, monotónnu. Tieto výsledky sme mohli 

očakávať na základe teoretických poznatkov o práci učiteľa, ktorá sa vyznačuje vysokými 

nárokmi na pohotovosť, reakciu na rôznorodé podnety a nutnosťou rozdeľovať pozornosť a 

vykonávať viac vecí naraz. Optimisticky vyznieva aj zistenie (demonštrované aj mediánom 1 

v položke malé uspokojenie), že 60 z celkového počtu 69 učiteľov (čo predstavuje 87%) 

uvádza nesúhlas (volili 1 alebo 2) s tvrdením „Práca ma neuspokojuje, chodím do nej vlastne 

nerád/ nerada.“. 

Tretia kategória — nešpecifickej záťaže zahŕňa 4 položky. V oblasti nervozity 

a presýtenia sme nezaznamenali prekročenia Meisterových noriem, ani významné rozdiely 

medzi dvoma skupinami učiteľov. Kritickú hodnotu dosahuje položka únava, kedy učitelia 

nepopreli ochabnutosť a únavu zreteľne pociťovanú po niekoľkých hodinách. Aj keď 

nemôžeme hovoriť o vysokej psychickej záťaži ako ju definoval Meister (nedochádza 

k prekročeniu kritickej hodnoty) môžeme predpokladať zvýšenie požiadaviek na učiteľa. A to 

v zmysle prekonávania únavy a ochabnutosti z dôvodu nutnosti pokračovania vo výučbe, príp. 

príprave na výučbu. Výrazný súhlas vyjadrili učitelia s tvrdením „Moja práca je psychicky 

taká náročná, že ju nemožno robiť roky s rovnakou výkonnosťou.“ 53% učiteľov potvrdilo 

klesajúcu tendenciu výkonnosti z dlhodobého hľadiska, pričom prekvapivo učitelia 
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nerómskych žiakov to v tejto oblasti vyjadrili dôraznejšie — súhlasne sa vyjadrilo 66% (volili 

4 alebo5), než učitelia pracujúci s rómskymi žiakmi — súhlas vyjadrilo 41%. 

Štatisticky významné rozdiely v odpovediach môžeme konštatovať len v 4. a 10. otázke. 

V prvom prípade učitelia jasne vyjadrili, že nevnímajú svoju prácu ako málo zaujímavú 

a otupujúcu (rovnako ako pri zisťovaní mediánov) — učitelia nerómskych žiakov to 

demonštrovali dôraznejšie ako učitelia rómskych žiakov. V 10. otázke učitelia nerómskych 

žiakov častejšie vyjadrili súhlas s tým, že ich práca je „taká náročná, že ju nemožno robiť 

roky s rovnakou výkonnosťou“, zatiaľ čo učitelia rómskych žiakov pre tejto otázke viac 

váhali („ani tak, ani tak“). 

Najmenšie odlišnosti medzi dvoma súbormi učiteľov sme zaznamenali v odpovediach na 

3., 5. a 6. otázku. Môžeme teda konštatovať, že učitelia sa zhodli na tom, že necítia vysokú 

záťaž z dôvodu vysokej zodpovednosti spojenej so závažnými dôsledkami, či častých 

konfliktov.. Rovnako zhodne vyjadrili presvedčenie, že ich práca nie je monotónna („dlhú 

dobu sa nedeje nič nové a rozhodujúce“). 

 

V druhej hypotéze predpokladáme nižšie hodnotenie prestíže svojho povolania u učiteľov 

rómskych žiakov oproti hodnoteniu prestíže svojej profesie u učiteľov pracujúcich 

s nerómami. Na overenie tohto predpokladu sme použili upravený dotazník PREPROS. 

V celom súbore učiteľov rozloženie hodnôt zodpovedá normálnemu rozloženiu. Celkovo 

môžeme konštatovať, že učitelia sa z hľadiska práce s rómskymi resp. nerómskymi žiakmi, 

z hľadiska rodu, veku a počtu odpracovaných rokov nelíšia v odpovediach pri hodnotení 

prestíže svojho povolania. V niektorých otázkach sa však objavujú rozdiely. 

Učitelia rómskych žiakov sa od svojich kolegov pracujúcich s nerómskymi žiakmi 

odlišujú v 11. otázke — vo vyjadrení ochoty spolupracovať s inými odborníkmi. Učitelia 

nerómskych žiakov sa v tomto ohľade prezentujú ako ochotnejší, otvorenejší pre spoluprácu. 

 

V šiestej hypotéze predpokladáme, že učitelia rómskych žiakov budú pri explicitnom 

(výslovnom) hodnotení priradzovať spoločenskej prestíži svojej profesie nižšie hodnotenie 

ako učitelia nerómskych žiakov, a tiež, že očakávajú nižšie hodnotenie prestíže svojej profesie 

ako ich kolegovia pracujúci s nerómami. Pre overenie tejto hypotézy sme vyhodnocovali 

položky 1—8 dotazníka PREPROS, ktoré vyžadujú priame — explicitné hodnotenie prestíže. 

Tieto údaje sme zobrazili do tabuľky. 
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Tabuľka 2. Položky 1 – 8 dotazníka PREPROS — sebareflektívne a hypotetické hodnotenie vlastnej 
profesie u učiteľov rómskych a nerómskych žiakov 

Hypotet. hodnotenie vlastnej profesie zo strany 
 

Sebareflektívne 

hodnotenie rodičov verejnosti žiakov 

Uč. róm.ž. 3,30 3,95 3,76 3,57 

Uč. Neróm.ž. 5,22 5,41 5,19 5,34 

rozdiel -1,92 -1,46 -1,43 -1,77 

 

Na základe tejto tabuľky môžeme konštatovať, že nastali rozdiely v sebareflektívnom 

hodnotení — hodnotení prestíže vlastnej profesie (pre učiteľa rómskych žiakov reflexia 

povolania učiteľa rómskych žiakov, pre učiteľa nerómskych žiakov reflexia profesie učiteľa 

nerómskych žiakov). Učitelia pracujúci s rómskymi žiakmi hodnotia prestíž svojej profesie 

nízko — podpriemerne, zatiaľ čo učitelia nerómskych žiakov by zaradili svoju profesiu do 

oblasti priemernej prestíže. Je tu zreteľný posun takmer o 2 stupne nahor v prospech učiteľov 

nerómskych žiakov. Tento posun je menej výrazný (posun o 1,5 stupňa) aj pri 

predpokladanom hodnotení zo strany rodičov — učitelia pracujúci s minoritou očakávajú 

nižšie hodnotenie. V oblasti predpokladaného názoru verejnosti na učiteľskú profesiu 

sledujeme ďalšie zníženie diferencie medzi dvoma skupinami učiteľov, posun sa zmenšuje na 

rozdiel (zaokrúhlene) jedného stupňa na škále, no stále v neprospech učiteľov zaoberajúcich 

sa Rómami. Aj u predpokladaného hodnotenia žiakov sa prejavili nižšie očakávania 

u učiteľov minority, než u ich kolegov pracujúcimi so žiakmi majoritnej spoločnosti. Aj tu sa 

prejavuje posun takmer o 2 stupne sa desaťstupňovej škále hodnotenia prestíže. 

Na základe týchto zistení môžeme prijať hypotézu č.6 a potvrdiť nižšie hodnoty 

v explicitne vyjadrenom sebareflektívnom i hypotetickom hodnotení vlastnej profesie 

u učiteľov rómskych žiakov v porovnaní s učiteľmi nerómskych žiakov. 

Diskusia 

Pri formulácii predpokladu uvedeného v prvej hypotéze sme vychádzali z teoretických 

poznatkov zo psychológie práce, ako aj z pozorovania práce učiteľa rómskych žiakov, zo 

skúseností zo školy, či skúseností z práce s deťmi. Práve na základe všetkých týchto 

poznatkov sme si vytvorili predstavu o profesii učiteľa, o jej vznešenosti, no i prekážkach 

a záťažových faktoroch. 
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Ako je zrejmé z prezentovaných výsledkov z Meisterovho dotazníka v súčasnosti existuje 

výrazná tendencia k pôsobeniu časového tlaku ako záťažového faktora pre učiteľov, a to 

rovnako u tých, ktorí pracujú s rómskymi žiakmi, ako i u tých, ktorí pracujú s nerómami. 

Možno to pripísať na vrub modernizácii a množstvu zmien, ktoré momentálne prebiehajú 

v školstve. Školy sú často nútené spájať triedy, či výrazne pracovať na vlastnej propagácii, 

a vylepšovaní ponúkaných „služieb“ v zmysle ponuky mimovyučovacích aktivít, rôznych 

krúžkov, doučovaní, výletov... To sa prejaví najmä v zvýšenej časovej náročnosti prípravy 

týchto aktivít, zvýšených nárokoch na angažovanosť učiteľov v živote školy, a tým vzniká 

množstvo nových faktorov, spôsobujúcich spomínaný časový tlak. 

Jasné odmietnutie názoru o monotónii v práci učiteľa v tomto dotazníku bolo možné 

očakávať na základe poznatkov o práci učiteľa, ako činnosti nabitej podnetmi vyžadujúcimi 

reakciu, činnosti, kde sa vyžaduje neustála interakcia a prispôsobovanie novým typom 

situácie. Potešujúcim faktom je, že 87% učiteľov uviedlo nesúhlas s tvrdením, že ich práca 

neuspokojuje a chodia do nej neradi. Môžeme to chápať ako optimistický výsledok, no na 

druhej strane sa môžeme aj zamyslieť nad tým, ako dokáže v práci fungovať zvyšných 13% 

učiteľov. Vedomie, že idem do práce nerád, strávim 6-8 hodín vykonávaním činnosti, ktorá 

ma neuspokojuje, a tým zaťažuje a unavuje určite negatívne vplýva na súkromný život 

daného učiteľa ako aj na úroveň jeho výkonu a v konečnom dôsledku aj na žiakov. 13% 

v porovnaní so 87% nie je veľa, ale každý desiaty učiteľ nedosahujúci vnútorné uspokojenie, 

nepociťujúci možnosť sebarealizácie, nepociťujúci radosť zo svojej práce, každý desiaty 

učiteľ povrchne pristupujúci k prezentácii učiva, apatický voči žiakom, či naopak, agresívny, 

nesústredený, odmietavý, prejavujúci nechuť učiť je viac ako dosť. Nepopierame, že z času na 

čas sa vyskytne situácia, či obdobie, ktoré prináša pocit neuspokojenia z práce, a môžeme 

povedať, že je to do istej miery prirodzené a účelné. No dlhodobé prežívanie neuspokojenia 

z práce môže priniesť vážnejšie negatívne dôsledky pre samotných učiteľov, ako aj ich okolie. 

Preto sa domnievame, že je potrebné zisťovať mieru psychického uspokojenia u učiteľov 

rómskych i nerómskych žiakov a podniknúť potrebné opatrenia na prevenciu výskytu 

negatívnych emócií, či psychických stavov — zo strany kandidátov na učiteľstvo je potrebné 

podporovať zvýšenie sebareflexie a odhad vlastných síl, daností i potrieb, zo strany vysokých 

škôl a fakúlt zvýšenie príležitostí pre študentov spoznať požiadavky i prínosy učiteľskej 

profesie v praxi, zo strany učiteľov snahu o zmenu postoja, sebamotiváciu, zmenu v prístupe 

k riešeniu problémov, horizontálnu zmenu pracovného miesta, zo strany škôl 

(zamestnávateľov) zvýšenie motivácie, možnosti sledovania vlastných záujmov, pozitívne 

ohodnocovanie práce, širšiu ponuku možností sebarealizácie... 
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Prekvapivé zistenie, že nerómski učitelia vyjadrili zreteľnejší súhlas s faktom klesajúcej 

výkonnosti v práci z dlhodobého hľadiska možno vysvetliť odlišným vekovým zastúpením 

v kategórii dvoch skupín učiteľov, keďže vek spôsobuje odlišné nazeranie na dlhodobý 

úbytok výkonnosti — ako uvádzame v prezentácii výsledkov pri analýze 10 položky 

Meisterovho dotazníka z hľadiska veku (v kapitole výsledky). Pri hľadaní vysvetlenia týchto 

rozdielov by bolo zaujímavé skúmať, či tieto nie sú v predpokladanom úbytku výkonnosti 

spôsobené aj odlišným stanovením pôvodnej výkonnostnej úrovne u učiteľov. Je možné, že 

učitelia Rómov si stanovujú pôvodnú výkonnosť nižšie (nepracujú od začiatku s plným 

nasadením — možno z dôvodu opatrnosti, či neskúsenosti s prácou s etnikom), a teda 

neočakávajú, že túto úroveň by nemohli udržať dlhodobo. Naopak, učitelia nerómskych 

žiakov sa možno častejšie vrhnú s plným nasadením do vykonávania svojej profesie, no 

postupom času sa pôvodné zapálenie zmierňuje a sami pociťujú zníženie výkonnosti. 

 

Z hľadiska etnickej príslušnosti žiakov nenastali rozdiely medzi učiteľmi vo vnímaní 

záťaže. Môžeme to odôvodniť položkami testu nedostatočne citlivými pre odhalenie rozdielov 

vo vnútri jednej (učiteľskej) profesie. Ako uvádzame v popise metodík, Meisterov dotazník 

bol konštruovaný a je používaný pre rozlíšenie profesií z hľadiska záťaže a na zisťovanie 

zvýšenej (vysokej) pracovnej záťaže (kritické hodnoty). 

 

Pri analýze výsledkov z dotazníka PREPROS rovnako vyplynulo mnoho podnetných 

zistení. 

Na základe odpovedí na 11. položku týkajúcu sa ochoty učiteľa spolupracovať s inými 

odborníkmi (napr. lekárom, psychológom, soc. pracovníkom) sa učitelia nerómskych žiakov 

prezentujú ako otvorenejší pre tento druh spolupráce. Môžeme sa pýtať čím je spôsobená 

nižšia ochota k spolupráci s inými odborníkmi zo strany učiteľov nerómskych žiakov. 

Môžeme sa napr. domnievať, že neochota učiteľa Rómov pramení zo skúseností s neochotou 

zo strany rodičov. Ako uvádzame aj v teoretickej časti tejto práce, tí často nie sú naklonení 

faktu, že ich dieťa musí chodiť do školy, nedôverujú učiteľom, väčšinu problémov riešia vo 

vnútri svojej komunity. Preto zrejme rodičia neprejavujú ochotu dať na rady učiteľa 

a vyhľadať na jeho odporúčanie iného odborníka. Učitelia potom zrejme rovnako neprejavujú 

ochotu dávať rady a odporúčania na odborníkov, zdá sa im to zbytočné, keďže zo strany 

rodičov vidia nezáujem. Iným dôvodom môže byť vplyv verejnej mienky a sociálneho okolia 

na učiteľov, prípadne ich vlastné sklamanie, ustrnutie v práci s Rómami s tým, že učiteľ nad 

nimi „zlomí palicu“ a akúkoľvek ďalšiu námahu (prácu navyše) v prospech svojich žiakov 
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pokladá za zbytočnú a neefektívnu. Ďalším vysvetlením nižšej ochoty k spolupráci môže byť 

najmä u začínajúcich učiteľov aj nepripravenosť na prácu s rómskym etnikom. Učitelia 

možno častokrát ani nevedia kedy a ako by mohli spolupracovať s inými odborníkmi, 

nepoznajú prostredie z ktorého rómsky žiak pochádza, nepoznajú jeho špeciálne potreby 

a prejavy, význam jeho konania a tak aj ťažko odhadnú problémy s ktorými by im mohli 

pomôcť iní odborníci. 

 

Potvrdenie šiestej hypotézy vysvetľuje vyššie spomínaný fakt o špecifikách práce 

s rómskym etnikom. Celkovo len málo učiteľov priradilo svojej profesii vysokú mieru 

prestíže, hoci výskumy (prezentované v teoretickej časti práce) dokazujú opak. 

Podľa výskumu SÚ ČSAV — škála povolaní v Československu z roku 1990 učiteľské 

povolanie skórovalo na 100 bodovej škále 66,4 bodmi — ocitlo sa teda v oblasti priemeru, 

prípadne nižšieho nadpriemeru. Triemannov výskum zo sedemdesiatych rokov dokumentuje 

hodnotenie prestíže učiteľov dosiahnutými 57 bodmi. V porovnaní s výsledkami z nášho 

výskumu — priemerné hodnotenie učiteľov nerómskych žiakov verejnosťou (predpokladáme, 

že predošlé výskumy pod pojmom učiteľ chápali práve učiteľa pracujúceho s deťmi 

majoritnej spoločnosti) v našom výskume dosiahlo priemer 5,19 a strednú hodnotu 5, teda 

hodnotu podobnú Triemannovým výsledkom, o niečo nižšiu ako hodnoty z výskumu ČSAV. 

Musíme si však uvedomiť, že od uverejnenia Triemannovho rebríčka povolaní uplynulo 31 

rokov, od výskumu ČSAV takmer 20 rokov, a teda porovnanie súčasných výsledkov s tými 

minulými môže slúžiť len na dokumentáciu vývoja hodnotenia prestíže učiteľského 

povolania. Z novších výskumov môžeme naše výsledky porovnať s výsledkami výskumu 

Havlíka a Koťu z roku 1999 realizovaného v Českej republike.. V ich výskume sa učiteľská 

profesia ocitla v porovnaní s inými z hľadiska prestíže na 5. pozícii s počtom bodov 72,4. To 

by v našom výskume predstavovalo hodnotu 7,24, čo je výrazne vyššia ako nami zistená 

priemerná hodnota 5,19. Tento rozdiel môžeme rovnako pripísať na vrub časovému odstupu 

a množstvu spoločenských zmien i zmien v školstve, ako i odlišnostiam v spoločnosti 

slovenskej a českej. Na Slovensku neexistuje dostatok reprezentatívnych výskumov na 

porovnávanie našich výsledkov. Rovnako vzhľadom na voľbu výberu našej vzorky ju 

nemôžeme považovať za reprezentatívnu vzorku učiteľov ZŠ celého Slovenska. Bolo by 

zaujímavé sledovať či existuje odlišnosť vo vnímaní prestíže  učiteľov u českej a slovenskej 

verejnosti ako i u samotných učiteľov, aký podiel na tomto vnímaní má vplyv štátnej politiky, 

či reformy školstva, no na to by bolo potrebné zabezpečiť reprezentatívnu vzorku učiteľov 

i verejnosti zo Slovenska i Čiech. To presahuje možnosti našej práce, no môže sa stať 
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podnetom pre ďalšie výskumy. Z najnovších výskumov uskutočnených v našej krajine možno 

spomenúť výskum Baňasovej z roku 2003. Tá uvádza, že učitelia v sebareflektívnom 

hodnotení pripisujú svojej profesii na desaťstupňovej škále hodnoty 4 a 5, zatiaľ čo rodičia 

a žiaci by učiteľské povolanie umiestnili v rebríčku povolaní na 6. a 7. mieste. V tomto 

výskume však pojem učiteľ zahŕňal učiteľa ZŠ, SŠ i učiteľa VŠ. Samostatne pre učiteľov ZŠ 

sú výsledky bližšie tým naším. Vo výskume Baňasovej žiaci ohodnotili prestíž učiteľa ZŠ na 

desaťstupňovej škále hodnotou 4,85, v našom výskume (uvádzame priemerné hodnoty pre 

hypotetické hodnotenie prestíže učiteľa nerómskych žiakov) je to 5,34, priemerná hodnota 

volieb rodičov tam prestavuje hodnota 5,86, u nás je to 5,41, učitelia si v spomínanom 

výskume pripísali mieru prestíže vyjadrenú hodnotou 3,26, v našom výskume je to 5,22. 

Výraznejšie rozdiely vo výsledkoch sa objavujú len pri hodnotení vlastnej profesie 

samotnými učiteľmi. V Baňasovej výskume učitelia hodnotili mieru prestíže svojho povolania 

oveľa nižšie (3,26) ako sa to preukázalo v našom výskume (5,22). V našom výskume sme 

priemernú hodnotu 3,30 (veľmi blízku hodnote z Baňasovej výskumu) pri sebareflektívnom 

hodnotení zaznamenali u učiteľov rómskych žiakov. Ak by sme uvažovali v intenciách, že 

obe výskumy odrážajú skutočný stav sebareflektívneho hodnotenia prestíže svojho povolania 

u učiteľov (pôsobiacich v okolí Prešova), mohli by sme uvažovať o tom, že v súčasnosti 

prestíž učiteľov pracujúcich s Rómami je rovnako vysoká ako prestíž učiteľov nerómskych 

žiakov spred piatich rokov (Baňasovej výskum sa uskutočnil v roku 2003). Zároveň by 

o znamenalo, že došlo k zvýšeniu sebareflektívneho hodnotenia vlastnej profesie u učiteľov 

pracujúcich s majoritou takmer o dva stupne. V tomto prípade by bolo zaujímavé pátrať po 

príčinách tohto nárastu v sebareflexívnom hodnotení. Pre takéto konštatovania však by bolo 

potrebné overiť naše výsledky ďalším výskumom so širším záberom, keďže v súčasnosti si 

nenárokujeme na akékoľvek zovšeobecnenie výsledkov nášho výskumu, chápeme ho len ako 

pilotný výskum, ako sondu do problematiky. 

Záver 

Učiteľská profesia ako jedna z najstarších i najdôležitejších pre odovzdávanie vedomostí 

i formovanie detí a mladých ľudí prešla v priebehu histórie mnohými skúškami, a jej 

váženosť a rešpekt ako i náročnosť kolísali v závislosti od smerovania spoločnosti. Pre 

nedostatok reprezentatívnych výskumov v oblasti hodnotenia prestíže povolaní na Slovensku 

nemôžeme v súčasnosti porovnávať prestíž učiteľského povolania v povedomí verejnosti. No 

aj napriek tomu považujeme za dôležité zisťovať hodnotenie prestíže učiteľského povolania 
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u samotných učiteľov, odhaľovať jeho determinanty a pomáhať učiteľom adekvátne 

ohodnotiť svoj výkon i efektivitu svojej práce. Rovnako vnímame ako nevyhnutné spoznávať 

záťažové faktory a vplyvy vyplývajúce z aktuálnej sociálnej situácie a zvyšovať odolnosť 

učiteľov voči ich pôsobeniu. Preto považujeme zistenie prameniace z teoretických poznatkov 

i výsledkov výskumu prezentované v tejto práci za užitočné, obohacujúce a najmä podnetné. 

Výrazné prekročenie kritickej normy v oblasti poklesu dlhodobej výkonnosti učiteľského 

povolania zistenej v oblasti záťaže v obidvoch skupinách učiteľov chápeme ako alarmujúce 

a signalizujúce nevyhnutnosť zmeny. Rovnako je potrebné zamerať pozornosť na vplyv 

časovej tiesne a konfliktov na pracovisku na pociťovanie záťaže u učiteľov a už v počiatkoch 

eliminovať možné záťažové faktory. 

V oblasti prestíže upozorňujeme na výrazne nízke explicitné hodnotenie prestíže svojho 

povolania u učiteľov rómskych žiakov a pokladáme za nutné pomôcť im vo zvýšení ich 

pracovného sebavedomia, stotožnenia sa so svojou profesiou a následne i v sebavedomom 

vystupovaní. Berieme na vedomie aj názor učiteľov o determinantoch ich pomerne nízkeho 

sociálneho statusu, a navrhujeme zvýšiť verejné povedomie o náročnosti, dôležitosti i prínose 

práce učiteľov, a to napr. formou zvýšenej medializácie týchto aspektov učiteľskej profesie. 

Považujeme za potrebné zistiť vnímanie prestíže a záťaže svojho povolania aj u učiteľov 

pracujúcich v mestách, kde možno dochádza k odlišnému nazeraniu na svoju profesiu, kde sa 

učiteľov dostáva možno viac (alebo naopak menej) ocenenia, úcty, rešpektu, kde pracuje v 

odlišných podmienkach. Tento výskum by bolo možné rozšíriť aj na skúmanie rozdielov 

v rámci územného členenia Slovenska — okresov, krajov, kde možno pôsobia iné faktory 

vplývajúce na sebareflexiu učiteľov. Aj z tohto hľadiska si nenárokujeme na generalizáciu 

našich výsledkov. 
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