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Název práce 
 
Autor posudku 
 

 

 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). 

10 

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  

 

Jaký problém shledáváte po prostudování aktuálních studií na dané 

téma jako silný kontributor přispívající k psychické nepohodě 

vysokoškolských učitelů?  

Napadá Vás prosím, jaké konkrétní snahy by mohly v praxi pomoci 

problém zmírnit?   

 

 
 
 
 
 
 

Poznámky  

Podpora well – beingu vysokoškolských učitelů – přehledová studie  

Petr Melounek  

Ph.Dr. Jana Kočí, Ph.D. 



 
 
 
 
 
 

 

Bakalářská práce Podpora well – beingu vysokoškolských učitelů – 

přehledová studie se zabývá velmi aktuálním tématem podpory 

psychického zdraví vysokoškolských učitelů. Výzkum v oblasti 

psychického zdraví vysokoškolských učitelů není v České republice 

nikterak významně rozšířen, proto byla cílem této práce přehledová 

studie k tomuto velmi specifickému tématu. Specifika tématu kladla 

na autora vysoké nároky na práci s aktuální nejen českou, ale zejména 

zahraniční literaturou. Práce vychází z témat velmi relevantní odborné 

literatury, je systematicky vhodně uspořádána, bez gramatických, 

stylistických či formálních chyb a je pro čtenáře zajímavá a čtivá. 

Ráda bych ocenila autorův aktivní přístup k tématu po celou dobu 

spolupráce. Věřím, že by práce mohla být výborným teoretickým 

základem pro snahy zacílené na podporu zdraví českých 

vysokoškolských učitelů. Předloženou práci považuji za zdařilou a 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

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