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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

 
 Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  Doporučení k obhajobě: DOPORUČUJI   

  
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 
 
V Praze, dne 25. 8. 2021                                            Podpis: Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.  

1. Pro svůj výzkum jste zvolila dotazníkové šetření. Jaké byly podle Vás: a) hlavní výhody 
tohoto designu, b) hlavní limity tohoto designu?  
 

2. Jaká praktická doporučení byste na základě svého výzkumu navrhla pro redukci a 
efektivnější zvládání stresu u učitelů SOŠ?  
 
 

   Bc. Miroslava Slaninová si pro svou diplomovou práci zvolila aktuální a oborově relevantní 
téma pracovního stresu a jeho zvládání u učitelů středních odborných škol (dále SOŠ). 
Diplomantka přistupovala ke zpracování DP odpovědně, pravidelně práci konzultovala a 
revidovala. Kladně hodnotím ochotu diplomantky zvolit pro empirickou část práce náročnější 
kvantitativní design založený na použití standardizovaného dotazníku.  

 Teoretická část práce je adekvátně rozdělena do dvou hlavních částí. V první části 
diplomantka přehledně popsala problematiku pracovního zdraví, se zaměřením na pracovní 
stres a coping. Druhá část se věnuje profesi učitele, s důrazem na sektor SOŠ, následuje 
kvalitně zpracovaná rešerše – převážně zahraničních – výzkumných studií zaměřených na 
stres učitelů.  

Empirická část práce je založena na dotazníkovém šetření, jehož cílem bylo zjistit míru 
výskytu pracovního stresu a hlavní zdroje stresu u učitelů SOŠ, a dále identifikovat hlavní 
copingové strategie a jejich vnímanou efektivitu. Realizace výzkumu byla poznamenána 
pandemickou situací a uzavřením SOŠ, přesto se však diplomantce podařilo metodou tužka-
papír získat data od 45 respondentů a respondentek. Ačkoliv z hlediska statistického by byl 
vhodnější rozsáhlejší vzorek, považuji za důležité přihlédnout ke specifičnosti daného 
výzkumného souboru (učitelé SOŠ) a obtížnosti fyzického sběru dat v post/pandemické 
situaci.  

Po metodologické stránce výzkum zahrnuje všechny náležitosti, včetně explicitně a správně 
stanovených VO, popisu vzorku, podrobného popisu měřícího nástroje, a popisu analýzy dat. 
Prezentace výsledků dotazníkového šetření je přehledná a vhodně strukturovaná. Některá 
zjištění jsou velmi zajímavá, byť je třeba mít na mysli menší velikost vzorku. Vyzdvihnout lze 
zejména zjištění týkající se hlavních zdrojů pracovního stresu, kterými byly konflikt mezi prací 
a rodinou a nejistota práce. Významná role konfliktu práce-rodina je v souladu s hlavními 
teoriemi pracovního stresu i s jinými tuzemskými výzkumy zaměřenými na stres či vyhoření 
učitelů (viz Smetáčková a kol., 2020; Zábrodská a kol., 2018). Určitým limitem výzkumu je 
část věnující se copingovým strategiím, zde by byla vhodnější vyšší míra strukturovanosti 
výzkumných zjištění. Diskuse a závěr shrnují hlavní výsledky, tyto kapitoly jsou však spíše 
repetitivní. I přes tyto menší nedostatky však hodnotím předloženou práci jako zdařilou a jako 
podnětný vhled do problematiky pracovního stresu na SOŠ, který by mohl sloužit jako 
inspirace pro rozsáhlejší výzkumy, či případnou intervenci.  

Závěrem konstatuji, že diplomová práce Bc. Miroslavy Slaninové splňuje nároky kladené na 
diplomové práci a doporučuji ji k obhajobě.  


