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PhDr. Hana Krykorková, CSc.

V předložené bakalářské práci se autorka dotýká pojmu „připravenost učitelů“.
Lze podle autorky „připravit“ učitele na nadcházející stresové situace a možnost řešit je bez dopadu na jejich 
psychiku?
Jaké jsou možnosti této přípravy?
Zabývají se instituce vzdělávající učitele tímto problémem?

Zvládání stresových situací v činnosti učitele patří k častým tematům bakalářských a diplomových prací, nebývá tak 
jednoduché přispět neobvyklým přístupem k jeho řešení. Rovněž bakalářská práce M. Lindové je především studií 
přehledovou, čerpající z dostupné literatury ( poměrně malý počet titulů, ze kterých autorka vychází s často 
nedůslednými odkazy, patří k nedostatkům práce). 
Práce je uvedena   základními kapitolami  presentujícími pojetí základních pojmů (stres, stresové situace…)., 
určitému řešení dané problematiky se autorka věnuje ve 4. Kapitole „ Možnosti prevence a terapie stresu v učitelské 
profesi“, ve které rozšiřuje pohled na stresory a stresující situace o nové neobvyklé pohledy. Jak se ukazuje, jde m.j. 
často o  osobnostní předpoklady člověka (svévolná dedukce, přehnané zobecňování…), které v učitelské profesi 
nabývají specifických konotací. Celkově však chybí reflexe těchto okolností u učitelské profese. Dvě reflexe, které 
autorka v závěru práce uvádí (bez úvodu a záměru), mají zřejmě ukázat možnost sledování proměny učitelské 
profese, její motivace, očekávání.. pod vlivem situací, na které začínající učitel není připraven.
Předností práce je komplexnost a přehlednost dané problematiky vytvářející dobrý teoretický základ pro další 
zkoumání. Práce splnila požadavky kladené na bakalářské práce.




