
Posouzení diplomové práce Petry Kulhánkové „Syndrom vyhoření u učitelů: Copingové 

strategie učitelů“ 

    Předložená diplomová práce řeší velmi důležité a aktuální téma stresu a vyhoření u učitelů 

a způsoby, jakými se učitele s nároky a obtížemi vyrovnávají.  

     Nevím, jestli se zadání měnilo v průběhu práce, což bývá, ale jde vlastně o téma 

„nevyhoření“. Východisko, že učitelé, kteří nejsou vyhořelí používají vhodné copingové 

strategie, předpokládá zároveň, že jinak by vyhořelí tito učitelé byli. To asi není úplně přesné. 

Souhlasím s takovým výběrem osob, ale prezentovat textově šlo téma asi lépe (viz výzkumné 

otázky dále). Současně musím konstatovat, že odborná literatura, ze které autorka vychází, je 

velmi rozsáhlá. Také je dobře připravená a zpracovaná. Teoretická východiska jsou jasná a 

přehledná.  

    Výzkumné otázky se potom ptají po stresu učitelů, jeho zdrojích, síle a zvládání.  

    Design výzkumu byl kvalitativní. Jako metoda hlavní byl zvolen rozhovor, jako pomocné 

metody dva dotazníky na vyhoření a zvládání stresu. Získaný soubor dat je rozsáhlý a 

plasticky dovoluje reagovat velmi dobře na položené výzkumné otázky.  Všechna data jsou 

uvedena v přílohách práce a tudíž dostupná.  

     Výzkumný soubor byl dostatečný, deset učitelů jedné školy představuje velmi pěkný 

vzorek. Učitelé nakonec byli vybráni jinak, než podle výsledků testu na vyhoření, což není na 

závadu.  Možná byl dokonce expertní pohled přesnější.  

     Kategorie generované z kvalitativní analýzy, předevšímz  rozhovorů, jsou velmi 

inspirativní a zajímavé. Tvoří složitou, ale strukturovanou síť témat, která dává nakonec velmi 

dobrou představu, jak je učitelská profese vzhledem k jejím nárokům uspořádaná. Kategorie 

se mi líbí a považuji je za nejdůležitější výsledek diplomové práce. Je vidět, že si s nimi 

autorka dala velkou práci. V přílohách představuje pojmové mapy jednotlivých učitelů a práci 

a kategoriemi.  

     Stálo by za to tyto kategorie představit na počátku v jejich celku a hierarchii a také v jejich 

významnosti pro lepší představu čtenáře. Nebyly navíc jistě stejné četné a podstatné. Také 

nevím, jakou tyto výsledky měly souvislost s výsledky testových metod a jak na tom vlastně 

jednotliví učitelé jsou. Ani pohled do příloh tuto věc neřeší. To by minimálně v závěru mělo 

být uvedeno. Diskuse mohla být kratší nebo více zohlednit právě podobu výsledků tohoto 

výzkumu. Zvláště, když si uvědomujeme, jaké individuální profily zátěže a jejího zvládání 

můžeme najít.  Předpokládám nedostatek času a textového prostoru. 

     Přes uvedené připomínky považuji diplomovou práce Petry Kulhánkové za velmi 

zajímavou.  Splňuje nároky kladené na diplomovou práci a doporučuji jí k obhajobě. Vážím si 

množství práce vložené do zpracování dat i odborné literatury.  
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