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A. Obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  

    

Práce splňuje cíle zadání. 
    

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu. 
    

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  

    

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. 

    

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  

    

B. Formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     

C. Přínos práce ⃰     

Slovní hodnocení práce: 

Teoretická část práce je zpracována poměrně pečlivě, autorka se tématu věnuje komplexně, 

správně používá odbornou terminologii (s jednou výjimkou - viz dále), její styl je na 

odpovídající úrovni. Drobnou výhradu mám k tomu, že autorka velmi často odkazuje na 

sekundární zdroje a nevyužívá zahraniční zdroje, což bych vzhledem k tématu považovala 

za vhodné. Ocenila bych také doplnění kapitoly týkající se již realizovaných výzkumů 

syndromu vyhoření u cílové skupiny pedagogických pracovníků. V teorii se objevují drobné 

chyby, například není jasné, odkud autorka čerpá výčet rizikových faktorů (kap. 2.5.2), 

z jakého zdroje čerpá při popisu tzv. typu A, typu C apod. 

Empirická část práce je také zpracována pečlivě. Bohužel i zde se objevují drobné i vážnější 

chyby. Výzkumný problém není stanoven zcela správně, jedná se spíše o formulaci tématu 

výzkumu než výzkumného problému, domnívám se, že některé cíle jsou velmi ambiciózní a 
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nelze je výzkumem podchytit (posoudit úroveň efektivního vyrovávání se se stresující-

mi/zátěžovými faktory a posoudit míru zátěže atd.). Vzorek respondentů tvoří zřejmě učitelé 

(?) - zde se projevuje terminologický problém vinoucí se celou prací, autorka totiž od sebe 

neodlišuje pedagogické pracovníky, učitele a pedagogy. 

Za poměrně neobvyklý postup považuji nejdříve realizovat kvalitativní šetření prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů a teprve poté realizovat kvantitativní šetření prostřednictvím 

dotazníků (navíc u takto malého vzorku respondentů), navíc i vyhodnocení kvalitativní části 

je spíše kvantitativního charakteru - autorce nejde ani tak o porozumění fenoménu jako spíše 

o kvantifikaci údajů (kolik učitelů se setkává s jakými poruchami, jaké důvody kolik z nich 

vedly k volbě daného povolání atd.). Chybí zde i vysvětlení způsobu kódování. Domnívám 

se, že by i tato metoda měla směřovat a vycházet spíše z kvantitativního přístupu - autorce 

skutečně nejde o porozumění jevům, ale o jejich kvantifikaci. I vzhledem k tomu, že teorie 

k danému tématu je poměrně dobře zpracovaná, nevidím důvod, proč realizovat kvalitativní 

šetření - kategorie, na které se autorka ptala, jsou předem známy a i ona je v teoretické části 

práce sama uvádí. 

Nejasnosti mám ohledně propojení teoretické a empirické části práce - není zcela jasné, od-

kud autorka bere kategorie, které zkoumá - například v teoretické části práce píše, že sociál-

ní faktory podílející se na vzniku syndromu vyhoření jsou nízká podpora ze strany společnos-

ti, negativní jevy u žáků, nízké možnosti profesního vzestupu, neocenění, konflikt, nejedno-

značnost role atd. - v empirické části práce ale zkoumá v této kategorii možnost obrátit se o 

radu ke kolegům, podporu ze strany vedení, užitečnost pro společnost a jasnost očekávání. 

Tuto vazbu teorie a výzkumu autorka jistě vysvětlí u obhajoby.  

Drobné nejasnosti mám i ohledně cíle práce. Ten je stanoven poněkud neobvykle až 

v závěru práce, a to odlišně od zadání. Jeho formulaci (Přinést poznatky vztahující se k ak-

tuálním rizikovym faktorům pro vznik syndromu vyhoření u učitelů základních škol, kteří den-

nodenně pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.) nepovažuji za správnou - cíl 

je natolik obecný, že není možné zhodnotit, zda jej autorka naplnila. 

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Mgr.: ANO 

Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře minus 

Náměty pro obhajobu: 

Autorka u obhajoby vysvětlí: (a) jaký je cíl práce a zda jej naplnila, (b) jak chápe pojmy 

pedagog, pedagogický pracovník a učitel, (c) korespondenci teoretické a empirické části 

práce, (d) výběr příštupu k šetření, (e) lišil by se dle jejího názoru nějak výsledek, pokud by 

nezkoumala pedagogické pracovníky (pedagogy, učitele?) pracující se žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami (zde je otázka, zda jsou to pracovníci podílející se na výchově a 

vzdělávání dané skupiny žáků, jak uvádí v cíli v zadání práce, či o pracovníky, kteří s nimi 

denodenně pracují, jak je uvedeno v cíli v závěru práce). 
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