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Počet stránek textu (bez příloh): 89 
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Počet titulů v seznamu literatury: 60 

Formální zpracování: 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) I '-_1_-----'---__ ---'-----_--' __ --' 
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Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

l. Pokuste se vymezit na základě literatury své vlastní pojetí asertivity ajejích rysů 
2. Jakým způsobem by bylo možno kromě potlačení distresu využít v učitelově práci i 

eustresu? 
3. Může práce s asertivitou u učitele zabránit i syndromu jeho vyhoření? 

Za jakých okolností? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Posuzovaná práce, zabývající se asertivitou jako prostředkem zvládání stresu 
~ učitelském povolání je velmi kvalitní studií, vycházející v teoretické části z velmi dobrého 
přehledu o literatuře pojednávající o asertivitě, stresu a stresových situacích, ale i o 
~čitelském povolání, kde se tyto aspekty prolínají. Poněkud mi chybí v některých pasážích 
vlastní stanovisko autorky (např. vymezení samotného pojmu asertivita). Použití 
pejrůznějších technik na utváření asertivního jednání budoucích učitelů, které jsou v práci 
prezentovány, vhodně doplňuje podnětný text Zajímavé je tvrzení,že už samo asertivní 
. ednání učitele může předejít stresu v pedagogické práci. Po vymezení základních problémů 
~ teoretické části studie se pokouší na výzkumné sondě autorka o dokázání svých východisek. 
~ohužel, vzorek není dostatečně reprezentativní, takže závěry lze jen obtížně zobecnit, ale 
paznačení některých cest ke zjištění platnosti stanovených hypotéz je jistě inspirující. Autorka 
prokázala i schopnost vyrovnat se se statistickými metodami zpracování. Po stránce formální 
~plňuje předložená diplomová práce plně požadavky na tento typ atestu. 
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