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Diplomová práce se zabývá náročností učitelství v mateřských školách. Volbu tématu oceňuji, 
neboť vychází z osobního zájmu autorky, což bylo patrné na velkém nasazení během vzniku 
práce. Autorka si kladla otázku, zda se náročnost učitelství projevuje ve vyšší míře prožívání 
tenze, vyčerpání a nespokojenosti. Vycházela přitom z konceptu stresu a konceptu vyhoření. 

Práce je tvořena teoretickou a empirickou částí. Teoretická část obsahuje tři velké kapitoly, 
z nichž první se věnuje stresu, druhá syndromu vyhoření, třetí učitelské profesi. Jednotlivé 
kapitoly jsou přehledně uspořádány a věnují se tématům, která jsou relevantní vůči 
výzkumnému problému. Autorka v nich představuje hlavní poznatky z prostudovaných 
publikací. Vybrané údaje jsou poměrně vyčerpávající a jsou přehledně prezentované, avšak 
slabinou je jednak jejich pouhé vrstvení bez větší vzájemné kritické konfrontace, jednak 
existence pasáží, v nichž chybí odkazy na použitou literaturu a není tedy zřejmé, zda se jedná 
o převzatý poznatek či názor autorky. Teoretická část působí učebnicovým až slovníkovým 
dojmem – nabízí široký výčet současných poznatků, aniž by však ukazovala, jak autorka o 
těchto poznatcích přemýšlí a tedy s jakým pojetím pracuje při realizaci vlastního výzkumu. 

Autorka vycházela z 48 relevantních publikací, bohužel se však ve všech případech jedná o 
české či do češtiny přeložené publikace, což vedlo k ochuzení práce o aktuální mezinárodní 
srovnání. Navíc česká provenience vedla k redukci publikací na ty, které ke stresu a zejména 
k syndromu vyhoření přistupují jako ke zcela neproblematickým konceptům, kterými však 
(jak ukazuje vývoj zahraniční odborné debaty) nejsou. 

Empirická část prezentuje vlastní výzkum autorky. Pokud pomineme, že v něm vychází 
poněkud nekriticky z konceptu syndromu vyhoření, oceňuji relativně vysokou pregnanci 
formulace cílů a výzkumných otázek a jejich šířku. Autorka se rozhodla pro kvazi-kvantitativní 
metodologii s použitím dvou dotazníků. Tato volba není snadná a i když autorka neprovedla 
všechny statistické analýzy, jak by bylo záhodno, základní zpracování dat je obstojné. 
Pozitivně hodnotím také její pohyb v terénu, tj. vyhledávání respondentek a sbírání dat. 
Nálezy, k nimž výzkum dospěl, sice nejsou zcela překvapivé, ale přesto je můžeme vidět jako 
zajímavé, zvláště proto, že se zaměřují na vzdělávací stupeň, jemuž se dosud výzkumy 
profesní náročnosti tolik nevěnovaly. Z výsledků lze vysoudit i návrhy možných opatření pro 
eliminaci tak vysoké náročnosti, která vede k poklesu pracovní výkonnosti. Autorka některé 
z opatření naznačuje v závěru – pro obhajobu bych doporučovala se této otázce věnovat 
zevrubněji. 

Jako vedoucí práce mohu hodnotit autorčin přístup v průběhu vzniku práce. Ten považuji za 
velmi dobrý. Autorčino nasazení a zaujetí bylo po celou dobu značné. Autorka byla relativně 
samostná, ale přitom se snažila i konzultovat a zohledňovat připomínky. Text diplomové práci 
prodělal několik zásadních úprav. Porovnání první a výsledné verze textu svědčí o tom, že 
autorka je schopna reflexe. Kritický odstup vůči teoretickým zdrojům se sice nepodařilo dostat 
na ideální úroveň, stejně jako hloubku zpracování dat, nicméně výsledný text přesto splňuje 
požadavky na diplomové práce.    

Z formálního hlediska má práce přiměřenou úroveň. Rozsah práce je 77 normostran. 
Struktura práce je logická. Stylisticky je práce mírně neobratná, ale přesto srozumitelná. 
Množství gramatickým chyb a překlepů je úměrné. 

Závěr: Diplomová práce Martiny Jandové má několik slabin, zejména v oblasti práce 
s teoretickými zdroji a v oblasti statistických procedur. Navzdory jim hodnotím práci jako 
dostatečně kvalitní, aby mohla být připuštěna k obhajobě. Vedle výsledného textu je třeba 
ocenit přístup autorky k jeho vzniku, neboť pracovala s nasazením a  odvážně se pouštěla do 
jí dosud neznámých výzkumných postupů.

V Praze, 31. 7. 2012 PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 


