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Abstrakt: Akademický stres je pojem relativně nový. Vyplývá z mechanismů stresu obecného, ale váže se ke specifické-
mu prostředí. Týká se tedy, na rozdíl od stresu obecného, jen určité skupiny lidí. Cílem přehledové studie je představit 
akademický stres a vysvětlit jeho důležitost ve vztahu nejen ke vzdělávání, ale společnosti jako takové, popsat, jakými 
nástroji je možné akademický stres měřit, a stručně nastínit vývoj těchto nástrojů. Přesto, že se problematika akade-
mického stresu týká nejen studentů, ale i akademických pracovníků, tato přehledová studie se zabývá pouze první 
skupinou. Zdroje stresu sice mohou být pro obě skupiny zdánlivě stejné (časový stres, tlak na výkon), každá z těchto 
skupin má však svá specifika, přičemž je tedy zapotřebí použít odlišné nástroje. Záměrem přehledové studie je také 
seznámit s nejčastějšími zdroji stresu u studentů a představit faktory, které mají na akademický stres vliv. 
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Abstract: Academic stress is a relatively new term. This term follows from the mechanical device of the general stress, 
but this term (academic stress) be connected to specific surroundings. Academic stress is related to the specific group 
of people. The main goal of this summarizing study is introduce the term academic stress and explain its importance 
in relation with education and company. This contribution will be described the instruments of measuring of academic 
stress and we focused this term with the group of students of university, not to the group of academic worker. The 
sources of stress seemed like the same for both of groups (time stress, pressure to the performance), but each of these 
groups have their own specifics and we must to used to different instruments. The another intention of this summariz-
ing study is described the most frequent sources of student’s academic stress and also we introduce the main factors, 
which have infuence with the academic stress. 
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1 Úvod
Stres je v určité míře nevyhnutelnou součástí života. Lze 
jej popsat mimo jiné jako napětí fyzického, mentálního 
či emocionálního charakteru nebo jako napětí v situa
ci, kdy požadavky okolí přesahují osobní a sociální 
schopnosti jedince se adaptovat. Příčiny stresu nejsou 
pro všechny stejné a závisí především na subjektivním 
hodnocení jedince. V důsledku toho jsou některé situ
ace jedincem vnímány jako zdroje stresu, ale jiný jedi
nec je za zdroj stresu nepovažuje (Lazarus & Folkman, 
1984). Vnímání psychické a fyzické zátěže je vysoce 
individuální. Co může někdo považovat za stres, tedy 
nepříjemnou záležitost, může pro druhého znamenat 
pozitivní výzvu, jejíž zdolání přináší jedinci pocit ra
dosti a uspokojení. Určitou míru stresu však prožívá 
každý. Není tedy divu, že se stal důležitým tématem 
v řadě vědeckých prací (Cannon, 1932; Selye, 1976; 
Cohen et al., 1983). Dlouhou dobu se těšil pozornosti 
pouze stres obecný, ale v 80. letech se dostal do popředí 

i zájem o stres akademický, který ze stresu obecného 
a jeho mechanismů v podstatě vyplývá. Netýká se však 
všech lidí obecně, ale pouze specifické skupiny jedinců, 
která se pohybuje na akademické půdě, tedy vysoko
školských studentů a akademických pracovníků (Lal, 
2014). Zahraniční výzkumy jsou ve vzájemné shodě, že 
akademickému stresu je třeba věnovat více pozornosti, 
nutno však poukázat na nepřesnosti v terminologii, se 
kterými se setkáváme. Některé výzkumy pracují dle, 
našeho mínění, s nepřesným aparátem. Pojem akade
mický stres se často používá i v případech, kdy by bylo 
mnohem vhodnější využít termín stres školní, tedy v si
tuacích, kdy se výzkum týká primárního a sekundární
ho vzdělávání. Je nutné si uvědomit, že každý stupeň, 
ve kterém se poskytuje vzdělání, je odlišný a terciární 
vzdělávání představuje oproti předešlým stupňům zcela 
odlišný systém, a zaslouží si tedy být i v odborné termi
nologii jasně oddělen od stupňů předchozích (Agolla, 
2009; Busari, 2014; Szabo et al., 2012, Glozah, 2013). 
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Pozornost akademickému stresu začala být věno
vána až v osmdesátých letech. Busari argumentuje tím, 
že se jedná o kratší životní úsek, a proto se pozornost 
vědců obracela spíše na výzkum stresu pracovního, jeli
kož v práci strávíme velkou část svého života. Stres, pra
covní stres a akademický stres se příliš neliší. V čem je 
však mezi těmito konstrukty spatřen rozdíl, je prostředí. 
Za významný je považován negativní vliv akademické
ho stresu na celkovou adaptaci studentů, neměl by tedy 
být dle jeho slov brán na lehkou váhu (Szabo et al., 2012; 
Busari, 2014). Stres v akademickém prostředí může být 
v jednom ohledu pozitivní a v druhém negativní Stres 
motivuje a pomáhá člověku být produktivním, což se 
právě v akademickém prostředí jeví jako ideální k pod
nícení výkonnosti studentů. Na druhou stranu je však 
třeba přihlédnout k tomu, že pokud člověk prožívá 
příliš mnoho stresu, může přijít i velmi škodlivá reak
ce. V tom nejméně závažném případě se může stát, že 
student se pod vlivem stresu nebude schopný učit. Vy
sokoškolští studenti zažívají napětí. Přechod ze sekun
dárního do terciárního vzdělávání přináší nové úkoly 
a výzvy. Studenti čelí problémům najít si nové přátele, 
zvládnout novou odpovědnost, přizpůsobit se novým 
situacím, ale také ustát velké pracovní zatížení. Studenti 
se neustále střetávají s akademickými a sociálními po
žadavky a musejí se naučit se s nimi vyrovnat a zvládat 
je (Khan, Lanin, & Ahmad, 2015; Akande et al., 2014; 
Pluut et al., 2015).

Problémy vysokoškolských studentů bychom neměli 
brát jako společnost na lehkou váhu. Budoucnost jaké
hokoli národa závisí na mladých lidech a to, jak uspě
jí či neuspějí, se dříve nebo později promítne do naší 
společnosti. Identifikace zdrojů stresu může napomoci 
vedení univerzit najít nejlepší strategii na pomoc stu
dentům v překonání těžkostí v jejich studiu. Některé 
výzkumy dokonce tvrdí, že pokud se univerzita nesnaží 
minimalizovat stres studentů, dojde k ohrožení kvality 
vzdělávání. Zdrojem stresu může být také sama uni
verzita, a to nastavením harmonogramu akademického 
roku a přeplněnými přednáškovými sály. Tyto faktory 
mohou způsobit dezorientaci studenta a jeho menší 
schopnost se s novými požadavky vypořádat. V součas
né době se do popředí dostává i tlak na výkon, což činí 
akademické prostředí velmi stresujícím. Minimalizace 
stresu v prostředí vysokých škol však představuje výzvu 
nejen pro vedení univerzit, ale také pro jednotlivé stu
denty, jejich kolegy a instituce jako celek (Cartwright, 
2000; Finlayson, 2003; Awino & Agolla, 2008; Erkutlu 
& Chafra, 2006). 

Zdroji stresu se zabývalo mnoho vědců. Pitt ve svém 
výzkumu uvádí na prvních příčkách pracovní vytížení, 
zkoušky, časový stres, ale i čekání na výsledky. Pro stu
denty jsou často stresující nejasné úkoly, s čímž může 
souviset i následné odlišné očekávání pedagoga a jiné 
konání studenta. Příjemné, pozitivní prostředí studenta 

motivuje a snižuje stres, avšak nepříjemný pedagog či 
možný konflikt s jiným studentem představuje velký 
zdroj stresu. Někteří autoři uvádí, že k minimalizaci 
stresu přispívá dobrá síť sociálních kontaktů (Pitt et al., 
2017; Wilks, 2008; Thawabieh & Qaisy, 2012; Borsari 
& Carey, 2006; Jackson & Finney, 2002). Sociální opora 
a týmová práce snižují stres. Forsythe (2006) vysvětluje, 
že efektivní práce ve skupině může vést k úspěšnému 
provedení společného úkolu, rozmanitost mezi členy 
skupiny zase může způsobit mezilidský konflikt. Každý 
pedagog by tedy měl pracovat s dynamikou skupiny. 
Nutno uvést, že při počtech studentů, kteří se většinou 
výuky účastní, to není úplně jednoduchý úkol. Za nej
větší stresor jsou považovány zkoušky a hodnocení. 
Není tedy překvapivé zjištění, že stres se také liší v ná
vaznosti na období a aktuální pracovní vytížení. Svou 
roli hraje i to, v jaké části semestru se právě studenti 
nacházejí. Bedewy a Gabriel (2015) se snaží o shrnu
tí nejčastějších zdrojů akademického stresu. Jedná se 
o akademické očekávání spojené s kritikou vyučujících, 
soutěživost mezi spolužáky, pracovní zátěž a zkoušky, 
časový stres, akademická sebereflexe vlastní akademic
ké úspěšnosti a budoucího uplatnění. Zdrojem stresu, 
který je čím dál aktuálnější, jsou také finanční záleži
tosti. Existují také výzkumy, které dokládají, že stres ne
gativně ovlivňuje nejen akademické výsledky, ale také 
zdraví a pohodu studentů. Není tedy divu, že v současné 
době je akademický stres poměrně aktuálním tématem 
a je předmětem řady vědeckých bádání. Stále se však 
setkáváme s nejednotným terminologickým aparátem 
a vznik nástrojů měřících akademický stres je zejména 
u nás teprve na počátku (Geslani & Gaebelein, 2013; 
Hibel et al., 2012; Gomathi et al., 2012; Muirhead 
& Locker, 2007; Rajasekar, 2013; Nicholl & Timmins, 
2005; Fairbrother & Warn, 2003; Nazione et al., 2014). 

2 Faktory ovlivňující akademický stres
Předchozí text se zabýval akademickým stresem a zdroji 
stresu. V této souvislosti je dobré uvést faktory, které 
mohou mít vliv na míru akademického stresu. Empi
rické výzkumy se často zaměřují na souvislost akade
mického stresu s demografickými charakteristikami. 
Jednou z nejčastěji zkoumaných demografických cha
rakteristik, napříč všemi výzkumy, je pohlaví. Někteří 
autoři tvrdí, že ženy jsou stresem ohroženy více než 
muži (Ebrahim, 2016; Dhull & Kumari, 2015; Calvarcse, 
2015; Misra & Castilo, 2004; Jogaratnam & Buchanan, 
2004;  Akande, Olowonirejuaro, & OkwaraKalu, 2014). 
Sulaiman et al. (2009) vidí důvod ve větší citlivosti a em
patii žen. Na druhou stranu existují autoři, kteří rozdíl 
v míře akademického stresu u žen a mužů nevidí a svý
mi výzkumy jej ani neprokázali (Walton, 2002; Bhosale, 
2014; Omonyi & Ogunsanmi, 2012; Yikaelo et al., 2018; 
Gonmei & Devendiran, 2017; Farhan & Khan, 2015; 
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Prabu, 2015). Výzkum Mishra (2018) dokonce ukázal, 
že vyšší akademický stres se vyskytuje mezi muži, takže 
výsledky jsou dosti rozporuplné a protichůdné. 

Další charakteristikou, která je předmětem a zá
jmem mnohých výzkumů, je studijní obor studentů. 
Pozornost výzkumů se soustředila především na stu
denty ošetřovatelství, práv, sociální práce, zdravotnic
kých oborů a také na studenty psychologie. Výzkumy 
nasvědčují tomu, že studenti zdravotnických oborů za
žívají nadměrný stres (Clark et al., 1986; Dzieglelewski 
et al., 2004; Redwood & Pollak, 2007; Daly & Wilclock 
2002; McCarthy et al., 2001; Gadzella, 1994; Alzahem et 
al., 2013; Yusoff et al., 2010). Behere et al. (2011) zjistili 
vyšší úroveň stresu u studentů nejen lékařských obo
rů, ale také oborů technických a Kauts (2016) dokládá, 
že studenti přírodovědných oborů zažívají více stresu 
než studenti humanitních oborů a oborů obchodního 
směru. Na druhé straně Reddy et al. (2018) zjistili, že 
studenti v obchodních oborech měli nejvyšší úroveň 
akademického stresu, a naopak studenti v humanitních 
vědách úroveň nejnižší. Je však řada dalších oborů, 
u kterých nebyly rozdíly dostatečně prozkoumány. 

Jedním z dalších faktorů, který ovlivňuje míru aka
demického stresu, je ročník studia. U studentů z niž
ších ročníků je prokázána vyšší míra akademického 
stresu vzhledem k jejich menšímu množství zkušenos
tí a nižší osobnostní zralosti (Bayram & Gilgel, 2008; 
Burns & Sinfield, 2012; Alzahem et al., 2013). Jia a Loo 
(2018) vysvětlují, že to může souviset s adaptací a nový
mi podmínkami, kterým se studenti musí přizpůsobit. 
Bylo však zjištěno, že studenti třetího ročníku zažívají 
větší stres než kterékoli jiné ročníky. Za zajímavý lze 
považovat výzkum týkající se průměrné známky (GPA) 
a stresu. Vědci zaznamenali negativní vztah mezi stre
sem a GPA (Saipanish, 2003; Busari, 2012; Struthers 
et al., 2000; Thawabieh & Qaisy, 2012). Ve skutečnosti 
však spolu může stres a GPA úzce souviset (Trockel et 
al., 2000; Sohail, 2013). Banu et al. (2015) zjistili, že 
studenti s lepším akademickým výkonem také zažívali 
vyšší míru akademického stresu, což dokládá tvrzení, že 
určitý stupeň stresu může být pro studenta prospěšný. 
Neníli však zvládnut, projeví se to na studentově zdraví 
a výkonu. Faktor, který vzbudil zájem, je obtížnost při 
plnění požadavků (Pidgeon & Pickett, 2017; Scharp, 
2019). Výzkum akademického stresu se v této souvislos
ti zaměřuje především na konstrukty, jako je osobnost, 
úzkost či kognitivní rozdíly (Dicke et al., 2018; Cassady 
et al., 2019). Všechny tyto faktory tedy mohou míru 
akademického stresu ovlivnit. 

Velmi zajímavým faktorem je očekávání. Akademic
ký stres může nastat kvůli očekávání rodičů, pedagogů 
či očekávání vlastnímu. Někteří rodiče touží v takové 
míře po úspěchu svého dítěte, že zapomínají reflektovat 
jeho skutečné schopnosti. Rodiče tak své děti zatěžují 
vyšším očekáváním, což následně vede i k vyššímu aka

demickému stresu (Mishra, 2018). Na druhou stranu 
někteří autoři uvádějí, že rodičovská podpora může 
fungovat jako protektivní faktor stresu, a to díky redukci 
úzkosti, kterou student pociťuje (Putwain et al., 2010). 
Pokud se zamyslíme nad dalšími protektivními faktory, 
které jedinci umožňují využívat všech pozitivních mož
ností zvládat zátěž bez nepříznivých důsledků (Vágne
rová, 2005), jedná se především o zmíněnou sociální 
oporu a osobnostní charakteristiky jedince (svědomi
tost, systematičnost, vnitřní kontrola, flexibilita, emoč
ní stabilita, asertivita, dostatečná sebedůvěra). Neméně 
důležité je taktéž správné využití copingoých strategií 
zaměřujících se na řešení problémů. Kahn et al. (2019) 
podotýkají, že zdroje stresu se v akademickém prostředí 
dají jen obtížně redukovat. Navrhují tedy posílit protek
tivní faktory, jako je odolnost, akademická soběstačnost 
a optimismus. Optimismus je dle Tusaye (in Kahn et al., 
2019) cestou ke spokojenosti nejen v akademickém ži
votě, ale i s celkovou kvalitou života a posiluje schop
nost využít efektivněji copingové strategie. 

3 Měření akademického stresu 
Snahy o měření akademického stresu, jak již bylo výše 
uvedeno, zaznamenáváme zhruba od 80. let. Holmes 
a Rahe (1967) zkoumali vztahy mezi stresujícími život
ními událostmi a fyzickou nemocí. Podle jejich teorie 
mohou být změny v osobních vztazích, práci, financích 
atd. stresující, i když jsou vítanými událostmi. Vytvoři
li škálu sociálních událostí, které způsobují stres, z níž 
vycházel Kohn a Frazer (1986) při tvorbě Academic 
stress scale. Tito autoři se snažili poukázat na fakt, že 
stresory v oblasti sociálního a životního prostředí jsou 
již rozsáhle prozkoumány, ale vysokoškolské popula
ci zatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Svoji 
studii zaměřili na identifikaci událostí, které vyvolávají 
akademický stres. Jejich snahou bylo vyvinout nástroj 
pro měření akademického stresu u vysokoškolských 
studentů a výsledkem této snahy je právě Academic 
stress scale. Škála obsahuje 35 akademických streso
rů, které jsou děleny do tří škál, tedy fyzické stresory 
(8 položek), psychologické (14 položek) a psychosociál
ní stresory (19 položek). Reliabilita jednotlivých škál je 
0.92. Tato škála je využívána i v současnosti (viz Khan, 
2013; O’Neill et al., 2019). 

V roce 1990 navrhl Morris (in Gadzella, 1994) mo
del týkající se různých druhů stresorů a reakcí studentů 
právě na tyto stresory. Tímto modelem se inspiroval 
Gadzella, který následně vytvořil Student life stress 
inventory. Položky v inventáři odrážejí životní zkuše
nosti studentů na akademické půdě i mimo ni. Tento 
inventář má 51 položek a studenti odpovídají za pomoci 
pětibodové Likertovy stupnice od „nikdy“ do „vždy“. 
Tento inventář v sobě ukrývá pět dimenzí – frustrace 
(např. při dosahování cílů), konflikty (pozitivní a nega
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tivní aspekty), tlaky (soutěž o známky, práci, vztahy), 
změny a sebeúčinnost (stres způsobený pochybami či 
vírou v sebe). Položky inventáře tvoří i čtyři typy reak
cí na psychologické stresory, tedy reakce fyziologické, 
emocionální, behaviorální a kognitivní. Misra a Castillo 
(2004) hodnotili reliabilitu tohoto inventáře pro frustra
ci (α = ,65), konflikty (α = ,63), tlaky (α = ,71), změny 
(α = ,75) a vlastní sebeúčinnost (α = ,63). V sekci reak
ce na stres byla Cronbachova alfa na čtyři typy reakcí 
následující: fyziologické α = .87, emocionální α = .81, 
behaviorální α = ,68 a kognitivní α = ,85. V roce 2008 
reliabilitu této stupnice ověřili ve své studii Shokri et al. 
(2008) a koeficinety Cronbachovy alfy byly následující: 
frustrace α = ,74, konflikt α = ,79, tlaky α = ,70, změny 
α = ,75, vlastní sebeúčinnost α = ,77. Celkové skóre bylo 
α = ,80. Pro jednotlivé reakce pak byly hodnoty tyto: 
fyziologické α = ,84, emocionální α = ,80, behaviorál
ní α = ,88 a kognitivní α = ,74. To se dá již považovat 
za velmi přijatelnou úroveň. S touto škálou pracují i no
vější studie (viz Fariborz et al., 2019). 

V roce 2011 vytvořil Busari Academic stress scale 
(SASS). Jedná se o škálu, s  jejíž pomocí jednotliví 
studenti popisují oblasti ve svém akademickém živo
tě, které je stresují. Jde v podstatě o přesnou a časově 
úspornou metodu, která poskytuje informace o hlav
ních problémech jednotlivých studentů nebo skupin. 
SASS je speciálně vyvinutá pro měření stresu u vysoko
školských studentů a jejich reakcí v oblasti fyziologické, 
behaviorální, kognitivní a afektivní. Tato škála má dva 
pododdíly. Sekce A se skládá z demografických údajů 
a informací jako pohlaví, obor, věk, zatímco oddíl B se 
skládá z 50 položek v různých oblastech akademického 
stresu, které studenti hodnotí za pomocí Likertovy šká
ly. Vyšší skóre znamená vyšší stresovou reakci. SASS je 
vynikajícím a spolehlivým nástrojem, jehož koeficinety 
Cronbachovy alfy pro všechny dílčí škály i celkové skóre 
dosahuje α ≤ ,80. To ukazuje, že SASS je spolehlivým 
měřítkem akademických stresových reakcí (Bussari, 
2014). 

Bussari (2011) vytvořil nástroj pro měření streso
vých reakcí, avšak Bedewy a Gabriel (2015) zaměřili 
svoji pozornost spíše ke zdrojům akademického stresu 
a vnímání těchto zdrojů právě vysokoškolskými studen
ty. Na základě empirických důkazů a přehledu literatury 
vytvořili Škálu vnímaných zdrojů akademického stre-
su (PAS). Jedná se o 18položkovou škálu, která v sobě 
ukrývá tři hlavní komponenty charakterizující akade
mický stres. Jedná se o škálu akademického očekávání 
(4 položky), škálu pracovního vytížení a dílčích zkoušek 
(8 položek) a škálu akademického sebepojetí (6 polo
žek). Reliabilita tohoto nástroje dosahuje α = 0.7. 

O komplexnější nástroj k měření stresu se pokusi
li AzilaGbettor et al. (2015) a jejich Academic stress 
scale byla rozdělena do tří oblastí. První oblast zahrnuje 
demografické údaje, další oblast se zabývá měřením vní

mání stresu za pomocí Burgerovy (2009) modifikované 
pětibodové Likertovy škály od 1 (vůbec nestresuje) do 5 
(extrémně stresuje). Poslední část tvoří akademický vý
kon za pomoci průměrné hodnoty (GPA). Více si však 
rozebereme druhou oblast, tedy nástroj k měření stresu. 
Reliabilita pro všechny oblasti přesahuje α = 0,8. Část 
týkající se akademického stresu obsahuje 53 položek, 
které zahrnují akademické stresory (10 položek), časový 
stres (5 položek), intrapersonální stresory (10 položek), 
sociální stresory (6 položek), kvalitu výuky (11 položek) 
a environmentální stresory (kampus, administrativa, 
11 položek). 

Doposud jsme se zabývali měřicími nástroji v zahra
ničí, ale je důležité také poukázat na to, že i v českém 
prostředí existují snahy o to vytvořit spolehlivý nástroj 
k měření akademického stresu. V našich podmínkách 
vzniká Akademický stresový inventář ASI (Novotný 
& Křeménková, 2020). Jedná se o nový dotazník, ob
sahující 17 položek, který používá 4 dílčí škály (stres 
související se studijními požadavky, rovnováha mezi 
prací a životem, organizační a sociální aspekty studia, 
očekávání dobrého výkonu). Položky jsou hodnoceny 
na pětibodové Likertově škále. Reliabilita jednotlivých 
faktorů se pohybuje v rozmezí ω = 0,813, 0,823, 0,648 
a 0,66. 

Diskuse
Tato přehledová studie si kladla za cíl představit aka
demický stres. Jedná se o termín relativně nový a dle 
mnohých autorů není mezi stresem, pracovním stre
sem a akademickým stresem příliš velký rozdíl. Čím 
se však tyto konstrukty liší, je prostředí. Cílem studie 
však nebylo pouze představení akademického stresu, 
ale také vysvětlení jeho důležitosti ve vztahu ke vzdělání 
a společnosti, což se však jeví jako obtížné relevantně 
dokázat. Cílem vzdělávací politiky by mělo být získává
ní a udržení kvalitních a zároveň pro svou práci motivo
vaných odborníků. Akademický stres by tedy neměl být 
brán univerzitami na lehkou váhu, jelikož může nega
tivně ovlivnit kvalitu výuky. Cartwright (2000) dokon
ce poukazuje na fakt, že budoucnost jakéhokoli národa 
závisí na mladých lidech a to, jak uspějí či neuspějí, se 
dříve či později promítne do naší společnosti. K tomuto 
tvrzení však nebyly dohledány žádné relevantní studie. 

Většina odborných studií se váže ke vztahu akade
mického stresu a studijního výkonu a i v tomto případě 
jsou výsledky rozporuplné (Busari, 2012; Struthers et 
al., 2000; Thawabieh, Qaisy, 2012; Trockel et al., 2000; 
Sohail, 2013). Odborníci však došli ke shodě, že by
chom jako společnost měli usilovat o minimalizaci 
stresu, čemuž dopomůže vývoj a inovace měřicích ná
strojů (Agolla, 2009; Busari, 2014; Szabo et al., 2012). 
Měřicích nástrojů existuje celá řada a každý z nich se 
snaží orientovat na poněkud jinou oblast. První sna
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hy o měření akademického stresu zaznamenáváme již 
u Kohna a Frazera, kteří vytvořili jednu z prvních škál 
týkajících se akademických stresorů. V jejich škále jich 
bylo hodnoceno 35, a to na úrovni fyzické, psychické 
a psychosociální. Podobnou škálu, ale kratší a zamě
řenou čistě na akademické stresory vytvořili Bedewy 
a Gabriel (2015). Gadzella (1994) se nezabýval pouze 
zdroji stresu, ale také reakcemi studentů na tyto stre
sory, což může být pro výzkum akademického stresu 
přínosem. Není tedy překvapením, že je jeho škála 
využívána i v dnešní době. Podobnou škálu, zjišťující 
nejen zdroje, ale také reakce studentů na tyto stresory, 
navrhl i Bussari (2011). Pokud bychom uvažovali o aka
demickém stresu právě v kontextu kvality výuky a vý
konu, jistě bychom ocenili nástroj AzilaGbettor et. al. 
(2015), kteří vycházejí z Burgerovy škály akademického 
stresu a obohatili ji o akademický výkon (GPA). Pro 
identifikaci zdrojů stresu se zdá tato modifikovaná škála 
ideální. Academic stress scale se zaměřuje na stresory 
v oblasti čistě akademického stresu a také na stresory 
týkající se času, intrapersonálních a sociálních faktorů, 
kvality výuky a také environmentálních faktorů, které 
zahrnují především spokojenost s rekreačními aktivita
mi v kampusu univerzity, což pro nás v České republice 
není úplně typické. Avšak i u nás jsou zaznamenány 
snahy o modifikaci měřicích nástrojů na české pod
mínky (viz ASI, Novotný & Křeménková, v tisku 2020). 
Včasná analýza zdrojů stresu může přispět ke zlepše
ní kvality výuky. Někdy se stává, že i univerzita může 
být považována za stresor, především nastavením har
monogramu či jinými organizačními aspekty. Je třeba 
vzít také v potaz, že při měření akademického stresu 
musíme zohlednit také faktory, které akademický stres 
ovlivňují. Některé mohou stres zvyšovat (zkoušky, ča
sový stres, soutěživost mezi spolužáky, pracovní zátěž), 
jiné naopak snižovat (osobní charakteristiky, sociální 
opora) a právě s těmi by potenciálně mohly univerzi
ty pracovat. Velkou roli hrají samozřejmě osobnostní 
charakteristiky a pozitivní mezilidské vztahy celkově 
(Rutter; in Tudor et al., 2019), avšak neméně důležitá je 
také akademická soběstačnost, odolnost a optimismus, 
s čímž se dá pracovat právě v rámci podpory ze strany 
univerzity. Nabízí se tedy řešení v podobě workshopů 
a seminářů, které podpoří ochranné faktory tím, že stu
dentům pomohou s adaptací. Dále je ke zvážení, zda by 
nebylo vhodné zavést screening na počátku studia, jenž 
by identifikoval studenty, kteří mohou být na počátku či 
během vysokoškolského studia zranitelnější. Dále se do
poručuje, aby vysokoškolští pedagogové více pracovali 
s dynamikou skupiny, a to vzhledem k tomu, že sociální 
opora a týmová práce snižují stres. Tyto návrhy se při 
zavádění do praxe mohou jevit jako náročné vzhledem 
k počtu studentů, kteří se na vysoké školy hlásí, avšak 
zaměření na posílení osobního rozvoje studentů a do
sažení jejich akademické soběstačnosti, optimismu 

a odolnosti by pomohlo zmírnit stále zvyšující se tlak 
na odolnost studentů, a tedy i budoucích zaměstnanců 
(Forsythe, 2006; Kahn et al., 2019). 

Závěr 
Akademický stres je relativně nový pojem, který vy
plývá ze stresu obecného. Netýká se však všech lidí 
obecně, ale pouze specifické skupiny jedinců, která se 
pohybuje na akademické půdě, tedy vysokoškolských 
studentů a akademických pracovníků. Studenti se se
tkávají na svojí cestě k získání akademického vzdělání 
s řadou překážek, které způsobují mnohdy i nepřimě
řenou míru akademického stresu. Univerzity by měly 
usilovat o minimalizaci stresu, a to vzhledem k mož
nému negativnímu vlivu na kvalitu výuky. Doporuče
ním je rozvíjet silné stránky studentů, jimiž by měla 
být akademická soběstačnost, odolnost a optimismus, 
a více pracovat s dynamikou skupiny a vzájemnou 
podporou studentů. Lze využít workshopy a semináře 
na počátku studia nebo také počáteční screening, jenž 
by identifikoval studenty, kteří podporu potřebují. Vy
užít můžeme také měřicí nástroje, kterých existuje celá 
řada. Pro komplexní zjištění zdrojů stresu se jeví jako 
ideální Academic stress scale či v našich podmínkách 
nově vzniklý Akademický stresový inventář. Vztah aka
demického stresu a vzdělávání a studijnímu výkonu, 
zdá se dle dostupných zdrojů prokazatelný, avšak vztah 
ke společnosti jako takové je obtížně prokazatelný. Skýtá 
se tu tedy prostor pro možný výzkum. 

Poděkování
Studie vznikla za podpory projektu IGA_PdF_2020_025 
Jádrové a vyjádřené osobnostní charakteristiky jako 
možné determinanty akademického fungování.
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