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Průběh obhajoby: Student představil cíle práce, shrnul poznatky z teoretické části.

Student realizoval kvantitativní výzkum (elektronické dotazníkové
šetření) u učitelů ZŠ okresu Louny. Student využil standardizovaný
dotazník Burnout Measure. Velmi stručně představil výstupy své
práce. Student následně reagoval na dotazy vedoucí práce a
oponenta. V diskusi byla pozornost zaměřena zejména na chybějící
komparaci dat a doporučení pro praxi. Na další dotazy členů komise
reagoval student adekvátně. 
Po odevzdání práce byla prověřena originalita textu a byla zjištěna
celková shoda 7 %. Shoda 5 % a více byla zaznamenána a následně
porovnávána s 6 závěrečnými pracemi. U jedné práce byla shoda 7
%, u dalších tří shoda 6 % a u zbývajících 2 shoda 5 %. Vždy se
jednalo o text, u které měl student uveden odkaz minimálně na jeden
informační zdroj v rámci tzv. nepřímé citace. Tento fakt (shoda) bylo
nutné promítnout do hodnocení práce, a to konkrétně snížením
hodnocení práce o jeden stupeň.  
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci, 2 členové
hlasovali pro výsledek 3, jeden pro 4. Konečný výsledek je 3.
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