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Diplomová práce Petry Kulhánkové se zabývá stresem u učitelů a učitelek na jedné základní škole. Protože 

v případě dlouhodobého silného stresu může vzniknout vyhoření, tematizovala autorka právě i tento jev, 

ačkoliv trochu nepřesně je hlavní figurou v názvu práce. Současně se zabývala také tím, jak vyučující zvládají 

stres a tedy které copingové strategie se jim osvědčují pro oddalování vzniku vyhoření.  

Původně měla autorka záměr použít dva diagnostické nástroje (SMBS a SVF78), na základě kterých by 

vyučující rozdělila do skupin a s jejich reprezentanty pak vedla rozhovor. Tento design se však nepodařilo 

zrealizovat. Uvedené nástroje sice autorka zadala, ale nevyužila je k rozdělení a srovnání informantů. Přesto 

však slouží jako zajímavé doplnění kvalitativních dat z rozhovorů, přičemž mezi údaji zjištěnými rozhovory a 

dotazníky našla, vždy až na jednu výjimku, vysokou shodu. Je však škoda, že komparace různých skupin 

údajů nebyla (zejména z časových a prostorových důvodů) hlubší.  

Jádrem výzkumu bylo deset rozhovorů s vyučujícími jedné základní školy. Rozhovory považuji za velmi 

zdařilé. Autorka navíc dobře reflektuje všechna rizika, která se mohla do rozhovorů promítnout a zvažuje je 

v závěrečné interpretaci. Přístup k analýze dat autorka podrobně představuje. Samotná prezentace 

výsledků analýzy je precizní a přehledná, s velkým množstvím přiléhavých citací. Identifikované kategorie 

pokládám za trefné. Bohužel vzájemným vztahům mezi kategoriemi nebyl v práci věnován takový prostor, 

jaký by si zasloužily. Pro obhajobu bych doporučovala, aby si autorka připravila schéma nalezených 

kategorií a stručně popsala jejich vazby (tj. model, který vyplynul z analýzy).  

V diskusi se autorka vyjadřuje k velkému množství autorů/autorek, které zahrnula do teoretických 

východisek (rozsah zdrojů je mimořádný). Následuje přitom strukturu, která vyplývá z výsledků jejího 

výzkumu. Avšak výsledky ke zdrojům vztahuje jen omezeně. Konfrontace vlastního výzkumu s dosavadním 

poznáním v tématu je bohužel poměrně povrchní. Kde autorka vidí hlavní shody a rozpory s převládajícími 

poznatky o učitelském stresu a copingu?  

Je to podle mě škoda zejména proto, že výzkum Petry Kulhánkové přinesl potvrzení řady poznatků známých 

ze zahraničních výzkumů, ale dosud neprokázaných v českém prostředí. Mám na mysli zejména zjištění 

ústřední role profesní sociální opory a aktivit, které jí posilují, jako je supervize nebo další vzdělávání. 

Ukazuje se tím mimořádná náročnost individuálně vykonávaného učitelství, které vede buď ke zvýšenému 

stresu a profesní nejistotě, a/nebo k uzavření do profesních stereotypů. V obou případech trpí profesní 

identita učitele/učitelky (byť v různých časových horizontech a v různé míře sebeuvědomění) i kvalita 

pedagogického působení na studující.  

V závěru autorka připomíná svoji vlastní profesní zkušenost školní psycholožky. Může během obhajoby 

vztáhnout výsledky výzkumu ke své pracovní náplni? Co jako školní psycholožka považuje za klíčové ze 

svých výzkumných zjištění a jak by se jimi inspirovala ve svém přímém kontaktu s vyučujícími?  

 

Závěr: Diplomová práce Petry Kulhánkové splňuje nároky na závěrečné práce na naší katedře. Výzkum je 

metodologicky precizní a přináší zajímavé výsledky. Prezentace dat je vcelku přehledná a analyticky 

adekvátně hluboká. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze 27. 8. 2017      Irena Smetáčková 


