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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

9 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

10 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

10 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

10 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

10 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

 

V práci uvádíte zajímavou informaci o tom, že 74,5 % dotázaných 

učitelů se necítí syndromem vyhoření vůbec nebo téměř vůbec 

ohroženi s tím, že lze polemizovat o tom, zda učitelé a učitelky 

praktického vyučování a odborného výcviku jsou proti syndromu 

vyhoření vybaveni naprosto jinak, jež ostatní učitelé, nebo zda jsou 

syndromem vyhoření ohroženi úplně stejně jako ostatní pedagogové, 

ale tuto skutečnost si nechtějí připustit nebo vůbec neuvědomují. 

Mohla byste prosím vyjádřit Vaší osobní zkušenost či Váš osobní 

názor vztahujících se k těmto výsledkům, které Vaše práce uvádí?  

 

 
 
 
 
 
 

Poznámky  

Michaela Petrovajová 

Psychohygiena učitelů praktického vyučování a odborného výcviku 

Ph.Dr. Jana Kočí, Ph.D. 



 
 
 
 
 
 

 

Bakalářská práce Psychohygiena učitelů praktického vyučování a 

odborného výcviku se zabývá vděčným tématem psychohygieny 

učitelů praktického vyučování. Autorka přistoupila k předložené práci 

velmi svědomitě s cílem nejen provést výzkum na školách u učitelů 

různých oborů, např.  oborů elektrotechnika, strojírenství, kuchař - 

číšník, cukrář, truhlář, zdravotník aj., ale také s cílem zmapovat 

povědomí respondentů o psychohygieně, zda její zásady dodržují 

v praxi a jak moc se respondenti se cítí být ohroženi syndromem 

vyhoření. Pro realizaci tohoto cíle byly použity metody analýzy dat a 

strukturovaného dotazníku v kvantitativním výzkumu. Teoretická část 

vychází z témat velmi relevantní odborné literatury, je systematicky 

vhodně uspořádána, bez gramatických, stylistických či formálních 

chyb a je pro čtenáře zajímavá a čtivá. Výsledky praktické části jsou 

přehledně prezentovány v tabulkách a grafech vlastní tvorby vhodně 

doplněné o slovní doprovody. Souhrnně autorka práce velmi podrobně 

shrnula výsledky v diskuzi, kde porovnávala její výsledky práce se 

současnými výzkumy (např. s výsledky studií MŠMT z roku 2020 či 

výsledky studií prezentované na konferenci Psychiatrické klinice 1. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze z roku 2018). Předloženou práci považuji za velmi zdařilou a 

doporučuji k obhajobě.  

 

 

Celkové hodnocení  Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 10. 5. 2021, Jana Kočí 
 


