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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 cílů           

A
          
B

             
C

          
N

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) 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:
Autorka prokazuje dlouhodobý zájem o studium zvoleného tématu ( včetně své BP). Teoretická 
část má široký odborný záběr, který mapuje zdraví od obecného pojetí až po specifika vlivu na 
učitele. Což je na jednu stranu přínos této diplomové práce, ale má to i svá úskalí směrem ke 
zjednodušujícímu přenosu poznatků o zdraví z obecné polohy a výzkumně zjišťované podoby 
týkající se učitelů jiných stupňů na učitele MŠ. I tak je ale celek teoretické části přínosný pro své 
širší odborné zaměření k tématu učitel a zdraví. 
Metoda dotazníku a její strukturovanost byla zvolena adekvátně k řešenému problému, zaměření 
na vysokoškolské studentky dává nahlédnout do takto vzdělané profesní skupiny ne šířeji.
Přínosné je vzájemné porovnávání vybraných otázek i srovnání s výsledky BP. Soustředěná a 
logická je shrnující kapitola 7.3, kvalitní je i zamyšlení v souvislostech v kap. 7.4. Závěr má 
v několika místech snahu maximálně výsledky zobecnit, což samozřejmě nelze. Je zde 
konstatováno, že jednoznačné závěry vyslovit nelze / to rozsahem respondentů samozřejmě není 
možné /, ale je možné a nutné vyslovovat závěry vztahující se k dané skupině respondentek, 
která měla svá specifika.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Některé formulace jsou uvedeny jako nezpochybnitelná fakta pro učitele MŠ, i když jsou 
autorkou pouze transformovány z obecné podoby a výsledků šetření zaměřených na učitele 
jiných stupňů školy (např. s. 36-37 a jinde). V některých kapitolách zůstává obsah více u obecně 
pojatých rizik, než aby se více přiblížil učitelům MŠ (např. 2.5, 2.6, také 2.4.1). V teor. části je 
více frekventované spíše negativní vymezování povolání učitele MŠ ve vztahu k jeho zdraví i 
když výzkumné sondy, které by to podpořily nejsou uvedeny.

V praktické části je ve vyhodnocování jednotlivých otázek časté míchání četnosti a %. Proč 
nebylo sjednoceno vyhodnocení do úrovně % tak, aby bylo v grafech možno přehledně vyhledat 
výsledek jednotlivých odpovědí pro vlastní srovnávání výsledků jednotlivých otázek?Autorka 
byla před odevzdáním DP upozorněna na tento problém, ale to zůstalo v původní podobě. Prosím 
o vysvětlení při obhajobě práce. 
Srovnání s BP, když není jasné zda to byla srovnatelná skupina z pohledu vzdělání respondentek 

je problematické. Mohly být proto výsledky např. nečerpání nemocenské u vysokoškolaček 
(s.86,114, 1.ods.s.126) ovlivněné tím, že tyto učitelky již mají absence z důvodů studia, podobně 
tomu může být i u důsledků zvýšené zátěže - mohly být u této skupiny prohloubeny i zatížením 
jejich organismu v důsledku studia?    
DP je vypracována na velmi dobré odborné úrovni, nemá nedostatky formálního ani stylistického 
charakteru a doporučuji ji k úspěšné obhajobě.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
 Vysvětlete, jak by mělo vypadat skloubení výkonu povolání učitele MŠ s naplňováním 

lidských potřeb. 
 Jsou podle vašeho názoru časté stavy, kdy očekávání v pracovním procesu u učitele MŠ jsou 

nenaplněna a nároky převažují jeho schopnosti.(s.44). Je syndrom vyhoření častou příčinou 
selhání učitele v MŠ. Jestliže ne, tak proč?

 Jsou rysy osobnosti, které uvádíte k syndromu vyhoření opravdu takto přenositelné na učitele 
MŠ?



 Jak byste vysvětlila terminologické vymezení pedagog a učitel a vysvětlila, případně upravila 
znění cíle 3 a 4.

 Myslíte, že  ani v rozsáhlejším a méně specializovaném souboru respondentů nelze 
subjektivní zkušenosti a pocity v obecnější podobě verifikovat? (viz závěr)

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                  NE

Návrh hodnocení:
Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


	Ano
	Teoretická úroveň, resp.část
	Výborně        




