
Posudek vedoucí práce 

 

JANATOVÁ, Adéla. Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako latentní prevence vůči 

syndromu vyhoření. Praha, 2020. 62 s., 8 s. příloh. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova 

v Praze, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení. Vedoucí bakalářské 

práce: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.    

 

1. Obsah a struktura práce 

Obsah posuzované bakalářské práce tvoří šest, dále členěných kapitol. V prvních třech 

kapitolách autorka postupně popisuje témata vzdělávání dospělých se zřetelem k dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vymezuje legislativní ukotvení dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, kvalifikační předpoklady a formy studia pedagogických věd. 

Věnuje se syndromu vyhoření obecně, symptomatologii, téma zužuje na syndrom vyhoření u 

pedagogických pracovníků, uvádí jeho příčiny, rizikové faktory, fáze rozvoje, dopady v oblasti 

psychosomatické a sociální a případnou prevenci. Teoretickou analýzu uzavírá téma dalšího 

vzdělávání pedagogů jako možné formy prevence tohoto syndromu.  

Další text (čtvrtá a pátá kapitola) charakterizuje provedené empirické šetření. Vymezuje 

cíle, metodu, výzkumný soubor, popisuje dosažené výsledky, jejich interpretaci a diskusi. Práci 

uzavírá sumarizace hlavních výsledků v Závěru, Soupis bibliografie a dvě Přílohy s použitým 

dotazníkem vlastní konstrukce. 

Obsahovým zaměřením je bakalářská práce v souladu se svým zadáním. Téma je 

zpracované vyčerpávajícím způsobem, vhodně mapuje a analyzuje relevantní zdroje. Volba 

struktury textu, adekvátní provázanost jednotlivých kapitol zvyšuje kompaktnost práce jako 

celku. Obsah příloh představuje příhodný doplněk hlavního textu. Celkový rozsah odpovídá 

standardu. Řešené téma patří k významným oblastem zájmu andragogiky. 

 

2. Odborná úroveň 

 Cíl empirického šetření s kvantitativním designem, spočíval ve snaze zjistit, zda další 

vzdělávání pedagogických pracovníků může znamenat prostředek prevence vůči syndromu 

vyhoření. Postup práce je spojen s dotazníkovým šetřením (28 otázek) u menšího souboru 

převážně středoškolských profesorů (45 osob). Je třeba ocenit formulaci dvou 

operacionalizovaných hypotéz i jejich statistickou verifikaci. Dílčí nedostatek tvoří stroze 

zpracovaná diskuse výsledků. 

Autorka zvládla základní soubor teoretických a metodologických znalostí založených 

na soudobém stavu vědeckého poznání a aplikovala je vhodně na řešení konkrétního 

společenského jevu. 

 

3. Práce s literaturou 

Soupis literatury domácí i zahraniční svědčí o dobrém výběru vzhledem k naznačenému 

cíli bakalářské práce. Uvedené zdroje dostatečně kryjí všechna základní témata. Studentka 

využívá monografie, vědecké časopisecké studie a další materiály k tématu. Prokazuje velmi 

dobrou schopnost s literaturou pracovat a správně ji citovat v souladu s platnou citační normou.  

 

 



4. Grafické zpracování 

Formální podoba textu, včetně uspořádání nadpisů a stránek je kvalitní, odpovídá 

požadavkům kladeným na bakalářskou práci. S patřičnou pozorností jsou také zpracovány 

grafické doplňky, 26 tabulek zvyšuje čitelnost a přehlednost textu. 

 

5. Jazyková úroveň 

Úroveň lingvistické stránky je adekvátní, i když gramaticky někdy ne zcela bezchybná 

(viz např. „výsledky ukázali“, str. 57, uprostřed)). V práci však převažuje kultivovaný jazyk 

využívaný ke srozumitelnému vyjádření záměrů a myšlenek. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Mohl by personalista nějakým způsobem pomoci k prevenci syndromu vyhoření u 

zaměstnanců firmy? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Text prošel kontrolou antiplagiátorským programem se závěrem: bakalářská práce není 

plagiát.  

Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ závěrečných prací. 

Doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. Návrh výsledného hodnocení: velmi dobře. 

 

 

 

V Praze 20. 8. 2020                                                  doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 


