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Výběr tématu 
       
Společenská a vědní závažnost tématu   
 
Oborová přiléhavost tématu  
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
Metody práce 
 

Vhodnost a úroveň použitých metod 
 

Kvalita zpracování teorie, úroveň reflexe 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 

Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 

 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce   
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně  
 
 
Datum, podpis: 12.8.2021 Komárková 
 
 

1) Co byste doporučila pracovníkům a vedoucím pracovníkům pedagogicko-
psychologických poraden na základě Vašeho výzkumu? 

2) Co bylo překvapivým výsledkem Vašeho výzkumu? 
3) Na co by se podle Vás měl zaměřit výzkum v této oblasti? 

 

Předkládanou práci s názvem Projevy a způsoby prevence pracovního stresu a syndromu 
vyhoření u zaměstnanců v pedagogicko-psychologických poradnách hodnotím jako velmi 
kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která přináší dobrý vhled do nepříliš popsané oblasti. 
Autorka si v práci klade za cíl popsat specifika pracovního stresu a vyhoření u psychologů a 
speciálních pedagogů v pedagogicko-psychologických poradnách a identifikovat jejich 
copingové strategie. Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. Teoretická část je 
zpracována velmi komplexně, s dobrou úrovní analytického ponoru. V empirické části pak 
autorka představuje vlastní zrealizovaný výzkum kvalitativního charakteru, který přináší 
zajímavé poznatky a dává nahlédnout čtenáři do náročné každodenní praxe pracovníků 
pedagogicko-psychologických poraden.  

 
Na práci oceňuji především: 

• výběr nepříliš popsaného tématu 

• autorčin přístup k práci a celkový vhled do tématu 

• strukturovanost, přehlednost a srozumitelnost celého textu, celkově formální 
stránku textu 

• komplexně a výborně zpracovanou teoretickou část za použití relevantních 
zdrojů, převažují zahraniční zdroje  

• kapitolu 6 s přehledem výzkumných zjištění ve sledované oblasti 

• precizně zpracovanou výzkumnou část, včetně popisu metodologie, etiky 
výzkumu, veškerých postupů a analýzy dat 

• analytickou a interpretační úroveň celého textu 

• diskusní část a kapitolu „praktické implikace“  
 
 
Nedostatky práce: v podstatě nemám připomínek 
 
Text doporučuji ve zkrácené podobě publikovat v některém z odborných časopisů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


