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Předkládaná bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním tématem, a sice tím, jak 

vysokoškolské/vysokoškolští studenky/ti vnímají změny ve výuce vynucené opatřeními 

v souvislosti s pandemií COVID-19. Za cíl si klade „identifikovat stresové faktory, které 

uvedené období mohlo přinést, a zjistit copingové strategie, pomocí kterých se studenti s 

novou zátěží vypořádali“ (viz abstrakt). Práce kromě teoretického ukotvení zahrnuje 

empirickou část popisující výsledky zrealizovaného výzkumu, který byl proveden pomocí 

kvalitativní strategie. 

Teoretická část práce se nejprve věnuje podle mého soudu příliš obecnému popisu 

toho, jak epidemiologická opatření zasáhla vysokoškolskou výuku. Ocenila bych rovněž 

ujednocení užívané terminologie (online a distanční výuka nejsou jedno a totéž), jakož i hlubší 

rozvahu nad tím, jaká negativa, ale i přínosy mohou pojednávané „nouzové“ způsoby výuky 

mít. Následuje kapitola věnovaná stresu a stresorům, dopadům na well-being a zdravotní stav 

člověka, ale i tomu, jak s ním nakládat, kde by se slušelo méně spoléhat na sekundární zdroje 

(jmenovitě Psychologii zdraví J. Křivohlavého) a zaměřit se na původní empirické práce. Poté 

se zřetel obrací specificky ke stresu u studujících na VŠ a ještě úžeji k jejich stresu v období 

mimořádných protipandemických opatření, kde je naopak vidět dobrá práce s primárními 

zdroji. Teoretická část práce je zakončena pojednáním o copingových strategiích, jejich typech 

a způsobech, které využívají studentky a studenti VŠ jednak obecně a jednak specificky 

během pandemie COVID-19. Tato část je opět zatížena výše zmíněným, bohužel 

v bakalářských pracích velmi rozšířeným, nešvarem „přepisování z učebnic“ (zde kromě již 

zmíněné literatury také z Psychologie Atkinsonové a Hilgarda). 

V empirické části je jasně uveden výzkumný problém a hlavní a dílčí výzkumné otázky. 

Využité výzkumné metody (polostrukturované rozhovory s 10 studenty a studentkami VŠ, kteří 

byli vybráni kriteriálním účelovým výběrem, Interpretativní fenomenologická analýza) a celý 

proces sběru dat jsou popsány dostatečně a přehledně. Z analýz vyplynuly následující 

kategorie témat: (1) Přístup školy, (2) Změna pojetí vlastního studia, (3) Domov jako pracovní 

prostředí, (4) Pocity v období distanční výuky, (5) Zátěž při online výuce a (6) Práce se zátěží 

– copingové strategie, které jsou jedna po druhé čtivě a srozumitelně pojednány. Oceňuji 

následnou diskuzi, kde jsou vlastní výsledky zasazeny do kontextu předchozích výzkumů, i 

reflexi limitů výzkumu. 

Celkově práci hodnotím kladně, přičemž empirická část práce se mi jeví jako 

vydařenější než část teoretická. Kvalitu práce zbytečně snižuje její formální stránka, zejména 

do očí bijící pravopisné chyby, které svědčí o tom, že v závěrečném finiši patrně šlo o hodiny 

(„Křivohlavý ve své knize Psychologie zdravý (2001)“ [str. 17]). S ohledem na výše uvedené 

práci doporučuji k obhajobě a navrhuji s ohledem na průběh obhajoby klasifikaci „velmi dobře“. 
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