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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 90 
Počet stránek příloh: 23 
Počet titulů v seznamu literatury: 60 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (cítace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, LI ...:....1 __ -----L ___ --L-__ -----L __ ----.J 

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplněn í cílů práce IL1~ __ --L-__ ----L ___ __'____ _ ____" 

Vyváženost teoretické a praktické části LI 1~ __ __'____ __ ---"--___ --'----__ 

Návaznost kapitol a subkapitol LI 1~ __ __'____ __ ----L ___ __'____ _ ____" 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost LI1~ __ --L-__ ----L ___ __'____ _ ____" 

výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce LI -=--1 __ ---L ___ ...l...-. __ -----'-__ _ 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jaké formy stresu se objevují v učitelské profesi? Proč by asertivita mohla být důležitá pro 
učitele, co jim pomáhá překlenovat? V čem spočívá nebezpečí užití asertivních technik 
v učitelské profesi? K jakým výsledkům autorka dospěla v rámci výzkumné sondy? Kam by 
bylo vhodné zaměřit pozornost ve výzkumu stresu a aserivního jednání u učitelů 
v budoucnosti? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka se nejprve věnovala podrobnější analýze asertivity (práci původně vedla doc. PhDr. A. 
Vališová, CSc.) , poté se zaměřila na otázku stresu u učitelů. Autorka se následně zaměřila na 
problematiku stresových faktorů a syndromu vyhoření v učitelské profesi. Nahlíží asertivitu jako 
možný prostředek prevence proti pocitům stresu; tomuto předpokladu podřídila i empirické šetření. 
Ve výzkumném šetření jsou zvláště délka praxe a asertivita uváděny jako faktory snižující celkovou 
hladinu stresu u učitelů. V závěrech výzkumné sondy i celé práce autorka kriticky reflektuje zjištění, 
k nimž dospěla. Vzorek respondentů vede k tomu, že výzkum je třeba pojímat spíše jako sondu do 
dané problematiky. Práce je pokusem o zmapování vztahů mezi různými faktory v učitelské profesi -
aje přínosnájak způsobem zpracování, tak otevřením některých problémů. Protože splňuje 
požadavky kladené na diplomové práce, lze ji doporučit k obhajobě, 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 
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