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Bc. Jaroslava Matulová: Morální distres učitelů. Diplomová práce. 

Posudek oponentky. 

Studentka Jaroslava Matulová se ve své práci rozhodla prozkoumat oblast morálního distresu 

učitelů na českých základních školách.  

Jedná se o výborně zvolené, aktuální téma, velmi zajímavé je zavedení specifického = 

morálního aspektu stresu u učitelů. Otevřením tématu morálního dilematu a tématu 

spravedlnosti vystihla autorka velké učitelské dilema, které se v podmínkách plošně zaváděné 

inkluze na školách dostává do popředí. 

Teoretická část je na velmi dobré úrovni. Je věnována vysvětlení základních pojmů, které 

souvisí s etickou stránkou učitelské profese: etika, morálka, stres, morální distres a kritická 

událost. Význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický základ je 

dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je předložen 

odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 

interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Text je velmi zralý a ukazuje autorčinu 

zaujatost i odbornou informovanost. V kapitolu pracovní zátěž učitelů však bylo možné 

citovat i aktuálnější výzkumy, autorčina nejnovější data jsou z let 2002 a 2007. Chybí mi 

informace o tématu copingu (v grafech se téma objevuje, ale teorie s ním nepracuje). 

V empirické části se na základě analýzy dat získaných kvalitativním výzkumem autorka 

pokouší popsat a kategorizovat podoby morálního distresu. Zaznamenává různé způsoby 

řešení kritických situací a jejich možný vliv na psychiku a další práci pedagogů.  

Všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají současné 

vědecké praxi. Je dobře zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a metoda výběru vzorku, 

tvorba, zpracování a analýza dat, popis vzorku). Popis umožňuje replikaci výzkumu. 

V práci najdeme vynikajícím způsobem zpracovaná a také srozumitelně prezentovaná 

data. Kategorizovány byly zdroje konfliktů i jejich podstata, vlastní dilema. Vlastním řešením 

dilematu se práce věnuje jen okrajově, ale jak autorka píše, mohla by posloužit jako podklad 

pro další následný výzkum, popřípadě jako materiál, na jehož základě by mohly být navrženy 

strategie, které by pomohly učitelům podobné situace co nejlépe zvládnout. Na závěr jsou 

výsledky diskutovány v kontextu dalších výzkumů, což opět chválím. 

Závěr: Práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Formálně je 

diplomová práce v pořádku, je ucelená, rozsah zpracovaného materiálu je úměrný, literatura je 

dostačující a poctivě citována. Odborně je velmi kvalitně zpracována. 

Práci velmi chválím a rozhodně doporučuji k obhajobě. 

 

Možné otázky pro obhajobu: 

• Ve vašem vzorku se objevují jak ženy, tak muži, vidíte mezi nimi nějaké rozdíly 

z hlediska zdrojů konfliktů, jejich povahy či řešení? 

• Jsou nějaké nápadné rozdíly s ohledem na délku praxe či na zkušenost / nezkušenost 

s vedením školy? 

 

V Praze 28.8.2019    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


