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Bc. Eliška Vondrová: Syndrom vyhoření a copingové strategie v učitelské profesi. Diplomová práce. 

Oponentský posudek. 

Studentka Eliška Vondrová ve své práci kvantitativně zkoumá výskyt syndromu vyhoření a jeho 

souvislost s volenými copingovými strategiemi (pozitivními i negativními) u 107 českých učitelek a učitelů. Téma 

je originální, v českých podmínkách jedinečné, zcela původní a postaveno na dobrých základech. Zdá se, že bylo 

dobře promyšleno, studentka se orientuje nadstandardně v dané problematice, nastudovala dostupnou českou 

literaturu, ale většinu svého textu vystavěla na zahraničních a výzkumných zdrojích.  

 Teoretickou část považuji za nadstandardní a výborně zpracovanou. Text mapuje teoreticky převážně 

na základě zahraniční literatury rozdíl v definování stresu a syndromu vyhoření, dále se již zaměřuje na typy 

učitelského vyhoření a typologii copingových strategií používaných jako reakce na stres. V závěru teoretické 

části pak studentka přidává kapitolu o osobnostních charakteristikách (se kterými však již ve svém výzkumu 

nepracuje) a oddíl o prevenci a léčbě, ke kterým se stručně odkazuje / vrací v závěru své práce. Eliška Vondrová 

dokázala vytáhnout a zprostředkovat čtenáři to nejpodstatnější velmi srozumitelnou a logickou formou a její 

erudovaný teoretický text, který pracuje s celou řadou aktuálních zahraničních výzkumů je vynikajícím zdrojem 

informací pro vstup do tohoto tématu. 

V praktické části pak leží podstata studie. Kvantitativní metodologie zvolena vhodně a dobře 

zvládnuta. Bylo stanoveno 6 hypotéz a zodpovězeny otázky výskytu syndromu vyhoření u zkoumaného vzorku 

s ohledem na různé demografické charakteristiky. Dále pak slečna Vondrová sleduje výskyt jednotlivých 

copingových strategií a jejich trsů (pozitivní a negativní copingové strategie) a opět je vztahuje 

k demografických charakteristikám. V této fázi dělá výzkum, který již byl v ČR do jisté míry realizován v rámci 

jiné studentské práce, avšak ve třetím oddíle, kde sleduje vztah mezi těmito dvěma jevy je již její výzkum v ČR 

zcela ojedinělý. Nachází zde korelaci zejména mezi negativními copingovými strategiemi a vyšší mírou vyhoření. 

Text je dobře členěn, přivítala bych větší srozumitelnost některých dílčích interpretací, které jsou však 

bohatě nahrazeny výstižným shrnutím každé kapitoly. Analytické  postupy použité v praktické části jsou 

adekvátní a přiměřeně hluboké. Práci uzavírá vyčerpávající diskuse, kde se výsledky všech oblastí konfrontují se 

zpracováním tématu v zahraniční literatuře. V diskusi se téma uzavírá a zároveň nabízí některá rozporuplná 

témata, která se mohou stát námětem pro další bádání. V závěrečné kapitole limity výzkumu se znovu 

potvrzuje kvalita práce, kdy autorka pojmenovává limity, jichž si je vědoma a nabízí podněty pro další zkoumání 

v rámci rozsáhlejšího výzkumu. 

Formálně je diplomová práce v pořádku, graficky srozumitelná, bez pravopisných chyb, je ucelená, rozsah 

zpracovaného materiálu je nadprůměrný, literatura je nadstandardní a poctivě citována. Celkově se jedná o 

práci mimořádnou a doporučuji publikování formou časopiseckého článku. Práci doporučuji k obhajobě.  

Možné otázky pro obhajobu: 

Máte nějakou vnitřní teorii, proč se ve Vašem výzkumu nepotvrdila souvislost mezi pozitivními copingovými 

strategiemi a nižší mírou vyhoření, jak tomu bylo v některých zahraničních výzkumech? 

Myslíte, že by plošné zavádění supervize (při definici, kdy „supervizní proces pomáhá supervidovanému jedinci, 

týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických 

situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění 

tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.“ Zdroj: http://www.supervize.eu/o-

supervizi/co-je-supervize/) do školství mohlo v některých aspektech ovlivňovat míru vyhoření či volbu 

copingových strategií u učitelů?                                        

     V Praze 8.1.2016     PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


