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A. Požadované náležitosti diplomové práce:
Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.

          A            B          C           N
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná.

Drobné 
nedostatky 
v obsahové a/nebo 
funkční formulaci.

Nefunkční 
formulace formálně 
(např.příliš obecná) 
i obsahově.

Chybí. 

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora.

Mezi A a C Popisuje obsah, 
neobsahuje širší 
reflexi problému, 
nehodnotí nebo 
neobsahuje 
stanovisko autora, 
neváže se k cíli.

Chybí.

3. Odkazy a citace Vše 
dokumentováno, 
zřejmé oddělení 
převzatého a 
vlastního.

Nezřetelné oddělení 
převzatého a 
vlastního, drobné 
nedostatky 
v citacích a 
seznamu literatury.

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam liter. 
neodpovídá citacím, 
apod.

Nevyhovuje.

4. Formální 
náležitosti
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah)

Ano Neúplné: DOPLNIT při 
obhajobě:

Nevyhovuje zcela.

5. Jazyková 
úroveň

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost.

Drobné 
nedostatky ve 
stylistice a/nebo 
gramatice.

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):

Nevyhovuje zcela.

B. Kvalita diplomové práce:
Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje

Teoretická úroveň, resp.část
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 
vymezit problém k řešení

          
A

          
B

             
C

          
N

Logická struktura výkladu                                            



A B C N
Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A
          
B

             
C

          
N

Funkční provázanost teoretické a praktické části           
A

          
B

             
C

          
N

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           
A

          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

          
N

Empirická úroveň, resp. část
Vymezení úkolů (cílů)           

A
          
B

             
C

          
N

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů

          
A

          
B

             
C

          
N

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           
A

          
B

             
C

          
N

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A

          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

          
N

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

     Předkládaná diplomová práce se zabývá nepříliš zpracovávaným tématem syndromu 
vyhoření u učitelek mateřských škol. Učitelé mateřských škol často vypadávají nebo se 
naopak zahrnují do kategorie učitel bez reflexe specifik této profese. Proto velmi kladně 
hodnotím, že se autorka zaměřila přímo na ně, přínos práce je tedy neoddiskutovatelný. 
Diplomová práce je přehledně strukturovaná, její jazyková stránka je přiměřená a splňuje 
formální i obsahové nároky na diplomovou práci. Z celé práce je patrné autorčino zaujetí 
problémem, což oceňuji.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

     Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se 
autorka věnuje problematice náročných životních situací, především pak stresu, dále také 
syndromem vyhoření. V poslední části se pak autorka snaží předešlé poznatky aplikovat na 
učitelskou profesi a její specifika. Uzavírá teoretickou část vymezení syndromu vyhoření u 
učitelů.

     Teoretická část je přehledně členěna, neobjevují se v ní větší problémy s gramatikou. 
Autorka prokazuje dobrou práci s literaturou, jen je škoda, že se omezila pouze na teoretické 
prameny v českém jazyce, domnívám se, že zahraniční literatura by mohla její práci obohatit 
o další poznatky. To by mohlo autorce pomoci při hlubší analýze specifik učitelské profese 
vzhledem k syndromu vyhoření.

     Praktická část je postavena na dotazníkovém šetření. Zde stojí za podotknutí, že autorka 
pracovala se 3 dotazníky a že se neomezila pouze na využití běžně používaných nástrojů, ale 
pro potřeby práce vyvinula také dotazník vlastní. I když je to spíše dotazník mapující 
respondenty a jejich zázemí, oceňuji, že se studentka pustila do tohoto úkolu a nevsadila 
pouze na jistotu standardizovaných nástrojů. Studentka formulovala 8 výzkumných otázek, 



což je poměrně mnoho, nicméně s nimi přiměřeně pracuje, přehledně prezentuje své výsledky 
a snaží se na základě získaných dat na otázky také odpovědět, takže ve výsledku umožňuje 
čtenáři strukturovanější vhled do problému. Neodpustím si ale poznámku, že v otázce číslo 5 
by mělo zaznít, že se jedná o vztah věku a osobního uspokojení spojené s prací, jelikož 
syndrom vyhoření může také výrazně ovlivnit osobní uspokojení učitele/ky v osobním životě, 
což může být pro čtenáře matoucí. Jak již bylo uvedeno, prezentace dat je přehledná, 
studentka graficky zpracovává výsledky ke každé z otázek. Možná by bylo přínosem, kdyby 
se nezalekla také dalších statistických nástrojů a zpracovala také sekundární analýzy dat.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

     Může být jedním z faktorů ovlivňujících syndrom vyhoření u učitelek mateřských škol 
také věk dětí, se kterými pracují? Jak je tento faktor aktuální v dnešních mateřských školách?

       

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          

Návrh hodnocení:  výborně až velmi dobře na základě obhajoby 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: PhDr. Hana Sotáková




