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Bakalářská práce se zabývá problematikou distanční online výuky, konkrétně tím, jak je 

vnímána participanty – studenty VŠ a jak se s ní vypořádávají. Hlavním cílem práce je 

identifikovat  stresové faktory, které uvedené období mohlo přinést a zjistit copingové strategie, 

pomocí kterých se studenti  s  novou zátěží vypořádali. Teoretická část popisuje období pandemie, 

věnuje se stresu a copingovým strategiím. Stres a coping jsou prezentovány s ohledem na VŠ studenty 

a online či distanční výuku. V teorii je problematické nedostatečné vymezení online vs distanční výuka, 

se kterými zřejmě autorka pracuje synonymně (- proč ne, ale je třeba to uvést, je rozdíl mezi distanční 

a online výukou). Podobně autorka přechází mezi obecnými koncepty stresu a copingu k tolik 

potřebným a vlastně celkem pěkným kapitolám zaměřeným na specifika skupiny studentů. 

Výzkumná část práce se věnuje problematice prožívání období distanční online výuky u 

vysokoškolských studentů. Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak období distanční online  výuky studenti 

skutečně prožívají a jak se vypořádávají s jeho stresory. Výzkum práce byl proveden pomocí kvalitativní 

strategie technikou polostrukturovaných rozhovorů s deseti  studenty a studentkami VŠ vybranými 

kriteriálním účelovým výběrem a technikou sněhové koule do saturace. Metoda je transparentně a 

srozumitelně popsána, včetně analytických postupů. Analýza naznačila 6 témat, které tvoří výsledky 

práce: 1. Přístup školy 2. Změna pojetí vlastního studia 3. Domov jako pracovní prostředí 4. Pocity v 

období distanční výuky 5. Zátěž při online výuce 6. Práce se zátěží - copingové strategie.  Témata jsou 

dobře popsaná a docela pěkně ukotvené v datech. Je také dobré, že autorka identifikovala jedno téma, 

které se týká prožívání. Moc hezké je použití enabling techniky  postavy, kterou by hráli, kdyby byl 

jejich život v pandemii film. Výborný nástroj pro popis např. agency, ale zůstal řekněme nevyužit – 

přesto chválím použití této techniky. Analýzy by mohly být trochu hlubší, přeci jen studenti poskytli 

hodně materiálu, ale autorka odpovídá na všechny výzkumné otázky a plní cíle, které si vytýčila. 

Celkově je práce pěkná, zvláště její výzkumná část. Líbí se mi napojení na teorie a jejich 

doplnění v diskusi, chválím dotažení a přehlednosti práce, příjemný a čtivý jazyk a styl. Práce má značné 

množství pravopisných chyb, což je bohužel obvyklé. Ač teorii by okrájela o obecné koncepty stresu a 

copingu, hodnotím práci s ohledem na vývoj obhajoby jako výbornou. 
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