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Bakalářská práce se zabývá společensky podstatným tématem, jehož důležitost vidíme 

v každodenní praxi. Učitelské povolání je náročná (semi)profese, která si zaslouží pozornost 

výzkumníků. Učitelé samotní se potýkají s řadou problémů, z nichž některé nejsou veřejnosti 

známé. 

Práce obsahuje všechny povinné náležitosti, je rozdělena na část teoretickou a 

empirickou. Teoretická část obsahuje 19 stránek, je logicky strukturovaná a poskytuje dobrý 

vhled do zkoumané problematiky. Autorka rozebírá stres obecně a postupně se dostává do 

více specifických oblastí. Nejen, že se dozvídáme o stresu a syndromu vyhoření, jeho 

příčinách a symptomech, ale také o prevenci. Pěkně je zpracována i kapitola o učitelství se 

subkapitolou dilemata učitelství, které nám pomáhají pochopit náročnost tohoto povolání. 

Empirická část navazuje na teoretické předpoklady. Autorka využívá kvalitativní 

metodu výzkumu, dobře svůj výběr argumentuje. Výzkumný vzorek zahrnující 10 učitelů je 

dostačující, autorka se přiznává k tomu, že se s dotazovanými zná, tuto informaci 

neponechává jen jako fakt, ale diskutuje možné ne/výhody. 

Zajímavé jsou výzkumné kategorie, ke kterým studentka dospěla. Považuji tuto 

analytickou práci za dobře zvládnutou. Přínosem je zjištění, že stresové situace a stresory jsou 

vysoce individuální záležitostí, která si zaslouží větší pozornost. Zajímavé by bylo pokračovat 

v tomto směru a identifikovat, jací učitelé jsou náchylnější k určitým stresovým situacím. To 

však nebylo náplní této práce a pro práci bakalářskou to považuji za příliš ambiciózní. 

Oceňuji, že se autorka zaměřila také na pozitivní stránky učitelství poukazující na to, 

že být učitelem/učitelkou neznamená nutně jen negativa. Stejně tak kapitola o možných 

změnách se mi jeví jako přínosná. 

Diskuze splňuje svůj účel, jsou v ní předloženy výsledky výzkumu, ale jsou 

porovnávány i s předchozími zjištěními. 

Negativum spatřuji v tom, že v některých částech textu jsou výpovědi participantů 

předkládány bez hlubší interpretace, nicméně při srovnání s jinými pracemi se tento jev 

vyskytuje minimálně. Z výzkumných otázek mi není jasné, jaký rozdíl vidí autorka mezi 

stresem a syndromem vyhoření a zda existuje nějaký rozdíl ve vnímání těchto dvou jevů i u 

participantů.  Může se k tomuto bodu autorka vyjádřit u ústní obhajoby? Dále mě zajímá, zda 

autorka byla schopna vidět dilemata učitelství i ve výpovědích respondentů. Pokud ano, tak 

kde? 

 

Bakalářská práce obsahuje všechny náležitosti a doporučuji ji k obhajobě. Celkově ji 

hodnotím jako výbornou. 
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