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Diplomová práce Bc. Elišky Vondrové se zabývá syndromem vyhoření v učitelské profesi. Vyhoření přitom 

studuje ve spojení s copingovými strategiemi. Protože vyhoření je důsledkem dlouhodobého stresu, je logické, 

že efektivní strategie zvládání stresu mohou mít protektivní funkci. Některé zahraniční studie význam 

copingových strategií pro rozvoj syndromu vyhoření prokazují. V českém prostředí však toto téma dosud 

nebylo systematicky zkoumáno. Autorka se proto rozhodla provést pilotní studii.  

Ta se stala součástí většího pilotního projektu, na kterém spolupracovalo několik studentek. Z nich se každá 

zabývala specifickou výzkumnou otázkou související s učitelským vyhořením, ale zároveň společně (pod mým 

vedením) diskutovaly pojetí vyhoření i metodologii studie a podílely se na sběru dat. Eliščina role v rámci 

výzkumného týmu byla klíčová – přinášela originální náměty, byla iniciativní a dobře organizovala skupinové 

aktivity (a to navzdory své omezené přítomnosti v ČR).   

Teoretická část je dobře strukturovaná. Autorka dokázala z velkého množství poznatků sestavit přehledný 

rozbor tématu. Oceňuji jednak velmi široký seznam použitých pramenů, z nichž většina je zahraničních. K jejich 

prostudování Eliška využila roční pobyt na Erasmu v Německu. A jednak kritický odstup od fenoménu vyhoření. 

Autorka si je vědoma limitů tohoto konstruktu.  

V empirické části autorka představuje vlastní studii, v které zadala souboru 111 vyučujících ZŠ tři nástroje – 

dotazník na vyhoření, dotazník na copingové strategie a anamnestický dotazník. Studie má klasický korelační 

design. Autorka se nejprve necítila kompetentní pro kvantitativní výzkum. Nicméně právě to bylo důvodem, 

proč se do výzkumu pustila – chtěla si rozšířit znalosti o statistických procedurách v psychologickém výzkumu. 

Cené konzultace jí poskytovala dr. Škaloudová. Ačkoliv se menší zběhlost v kvantitativních přístupech ve studii 

projevuje (např. v méně přehledné prezentaci výsledků či v určité formulační neobratnosti při interpretaci 

statistických výsledků), autorčin cíl zdokonalit se v nich byl jednoznačně splněn.  

Práce přinesla řadu zajímavých výsledků. Vyzdvihuji dva – jedním je nižší míra učitelského vyhoření, než 

ukazovaly dřívější výzkumy, a druhým je souvislost mezi vyhořením a negativními copingovými strategiemi, ale 

absence souvislosti mezi nízkým vyhořením a pozitivními strategiemi. Protože se jednalo o vysoce kvalitní 

pilotní studii, bude na diplomovou práci navazovat rozsáhlejší standardní výzkum. 

 

Závěr: Diplomovou práci Bc. Elišky Vondrové považuji za kvalitní. Autorka prokázala dobré badatelské 

dovednosti. Skvěle analyzovala dosavadní prameny týkající se učitelského vyhoření. Shromáždila velký soubor 

dat, které přehledně analyzovala. Práce je dobře strukturována a sepsána. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 30. 12. 2015      Irena Smetáčková 


