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Předkládaná  bakalářská  práce  se  věnuje  problematice  stresu  u  profese 

školních psychologů. Autorku zajímaly zdroje stresu, které se vážou na výkon 

tohoto povolání, ale také postupy, jak stresu samotní školní psychologové čelí. 

Toto téma považuji za velmi zajímavé, neboť reaguje na stále aktuální zájem 

výzkumníků o péči o duševní zdraví profesionálů v prostředí školy.

Teoretická část práce se sestává ze dvou podkapitol, ve kterých autorka 

shrnuje základní informace o profesi školního psychologa: náplň  práce, typy 

klientů,  vztah  vedení  –  školní  psycholog,  kritická  místa  profese  atd.  Druhá 

podkapitola  je  věnována  problematice  stresu  v  pomáhajících  profesích  ale 

zejména  psychohygieně.  Výběr  teoretických  východisek  považuji,  s 

přihlédnutím k tématu práce, za dostatečný.  Autorka v teoretické části velmi 

dobře argumentuje a analyzuje jednotlivá tvrzení. Text působí čtivým dojmem, 

neboť  jednotlivé  kapitoly  na  sebe  logicky  navazují  a  autorka  je  dovedně 

spojuje.  Po  jazykové  stránce  považuji  posuzovanou  práci  za  nadprůměrnou. 

Nevšimla jsem si překlepů, ani gramatických či stylistických chyb. Dvě drobné 

připomínky k formální stránce ale přece jenom mám. Na stránce 28 se objevuje 



chybný  zápis  % (40% vs.  40 %).  Druhá připomínka se týká citací.  Seznam 

použité  literatury  je  správně  ve  formátu  APA,  ale  v  samotném textu  nejsou 

citace vždy v pořádku – jde mi o použití & u výčtu více autorů. Věřím, že v 

dalších odborných pracích autorky už se tyto chyby neobjeví.

V úvodu empirické části představuje autorka vlastní výzkum, jehož cílem bylo 

popsání péče o duševní hygienu u školních psychologů. Ve svém posudku bych 

ráda  akcentovala  ještě  vedlejší  cíl,  ve  kterém autorka  chtěla  zprostředkovat 

pohled  představitelů  školy  (ředitel/ředitelka,  zástupce/zástupkyně)  na 

psychohygienu u školních psychologů.  Tuto část  považuji  za nejzajímavější, 

neboť  pracuje s předpokladem, že „přístup“ vedení je jeden z faktorů,  který 

ovlivňuje  duševní  pohodu  školních  psychologů.  S  ohledem  na  cíle  autorka 

vhodně  formuluje  výzkumné  otázky.  Základní  metodou  sběru  dat  je 

polostrukturovaný  rozhovor s pěti  školními psychology a se stejným počtem 

jejich  nadřízených.  Získané  rozhovory  analyzuje  metodou  otevřeného 

kódování.  Díky  velmi  detailnímu  popisu  má  čtenář  jasnou  představu,  jak 

autorka  postupovala.  Získané  kategorie  a  kódy  velmi  citlivě  prezentuje  a 

analyzuje.  Své  interpretace  dokladuje  konkrétními  výroky  z  rozhovorů.  V 

diskuzi shrnuje odpovědi na výzkumné otázky a zároveň  uvádí limity svého 

výzkumu.

Podněty pro obhajobu bakalářské práce:

V diskuzi uvádíte, že neexistuje literatura, která by se věnovala problematice 

psychohygieny přímo v profesi školního psychologa. Tato profese ovšem patří 

do skupiny pomáhajících profesí. Mohla byste porovnat své závěry s obecnou 

problematikou psychohygieny v pomáhajících profesích?



Práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze, 26.5.2019                 Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, PhD. 


