
 1 

Oponentský posudek na diplomovou práci „Učitel a zdraví – vztah mezi zdravím 

pedagogů mateřských škol a výkonem jejich učitelské profese“ 

 

Autor: Bc. Lucie Marešová 

Vedoucí dipl. práce: PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 

Oponent: Mgr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie pouţitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Předložená diplomová práce se zabývá vztahem mezi zdravím pedagogů mateřských škol a 

jejich výkonností v profesním životě. První část práce zahrnuje teoretický přehled do této 

problematiky. Tato část je velmi rozsáhlá a kvalitně zpracovaná a zabývá se popisem vnímání 

lidského zdraví, vlivem výkonu povolání na zdraví současně s prevencí zdravotních rizik. 

Autorka zde ukazuje, že nastudovala značné množství české a zahraniční literatury na dané 

téma. 

Výzkumná část práce je ve srovnání s teoretickou částí slabá. Ne tak rozsahem nebo 

pilností a detailností zpracování, ale spíše designem vlastního výzkumu a interpretací 

výsledků. 

V prvé řadě chybí jakékoliv statistické zpracování dat, které by mohlo některé trendy nebo 

výsledky potvrdit či vyvrátit. Dále postrádám srovnávací soubor, se kterým by se 

dotazníkového výzkumu předškolních pedagogů daly porovnávat. Relativně malý samotný 

výzkumný soubor nedává možnost výsledky generalizovat. Dle mého názoru je škoda, že se 

práce zaměřuje pouze na subjektivní hodnocení zdraví uvnitř skupiny učitelů. Chybí zde 

objektivní data (lékařské zprávy, incidence nemocí, počet hospitalizací, počet vystavených 

neschopenek atd. atp.), která by zasadila dotazníkové odpovědi do reálného rámce. To, že 

někdo říká, že má dobré/špatné zdraví neznamená, že je to pravda. Ve svém důsledku je 

výzkumná část pouze presentování názorů 63 učitelek z MŠ na své zdraví v souvislosti 

s výkonem povolání. 

V závěru své práce autorka píše (str. 127) „…Tím pádem není možné vyvozovat žádné 

závěry, které by bylo možné označit za jednoznačné a stoprocentně platné.“ V tomto 

s autorkou souhlasím a zároveň se táži, proč nebyla zvolena taková metoda a plánování 

výzkumu, aby jasné závěry mohly být na jeho konci vyvozeny – třebaže negativní, nebo 

statisticky neprůkazné? 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodrţování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáţdění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava práce je na vysoké úrovni a obsahuje všechny povinné součásti a kapitoly. 

Vysokou úroveň má i 16 vložených grafů v textu a 2 tabulky. Snad jedinou poznámku mám 

ke zpracování části koláčových grafů (např. graf č. 8, str. 86 a podobné) – nenatáčel bych 

objekt grafu v prostoru a nechal ho zobrazit klidně pouze v 2D. Na takto natočeném 

koláčovém grafu jsou zkreslené velikosti jednotlivých výsečí a čtenáře to může mást.  

Práce má poměrně rozsáhlý citační aparát, je zde použito na 79 zdrojů klasických a 19 

zdrojů internetových. Uvedené citace obsahují rovněž položky moderní zahraniční literatury, 

což vnímám velmi pozitivně. Autorka zvolila kombinovaný systém citací v textu spolu 

s poznámkovým aparátem pod čarou. Zde poměrně odpovídajícím způsobem komentuje nebo 

doplňuje samotný text na stránce. Někdy se ale i v poznámkách pod čarou objeví položka 

pouze se samotnými citacemi. Proto se ptám, jestli v tomto dodržuje autorka nějaký systém, 

proč je někdy citace v textu a někdy v poznámce pod čarou (např. stana 35, 52, 55 aj.)? 
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4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, moţný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Silnou stránkou práce je její soustavnost a kvalita teoretické rešerše v první části práce. 

Slabé stránky se týkají výzkumné části. V současné podobě reálný přínos předložených 

výsledků této diplomové práce nevidím. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

Kromě otázek položených již v samotném textu posudku prosím o rozebrání následující 

otázky: 

Setkala jste se při studiu odborné literatury s nějakými reálnými daty, která by popisovala 

negativní vliv povolání na zdraví (předškolních) učitelů? Mám na mysli změnu 

demografických ukazatelů u učitelů (střední délka života, úmrtnost v různých věkových 

kohortách), zvýšení četnosti různých onemocnění, zvýšená pravděpodobnost hospitalizace, 

zvýšení počtu sebevražd…? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení přednesených otázek a navrhuji 

známku dobře. 

 

 

 

Datum: 2. 1. 2012                                                         Podpis: Edvard Ehler, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


