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Ve druhé kapitole se autorka zabývá učitelstvím jako pomáhající profesí. Považuje autorka toto hledisko za 
významné  při řešení problematiky syndromu vyhoření?
Do jaké míry autorka souhlasí s teorií autora Schmidbauera ?
Spatřuje v ní případné možnosti pro řešení  dané problematiky ?

Téma syndromu vyhoření u učitelů je téma aktuální, objevující se v mnoha současných odborných pracech a 
studiích. Při zpracování své bakalářské práce autorka z této okolnosti vychází a teoretický koncept práce staví na 
srovnání jednotlivých přístupů k tomuto jevu. Rovněž v úvodu práce je presentováno pojetí syndromu vyhoření na 
základě charakteristik  definic od několika autorů, tak jak je uvádí J.Křivohlavý ve své práci. Vzhledem k tomu, že 
syndrom vyhoření je často zaměňován a není pojímán ve své celistvosi a úplnosti, považuji autorčino vymezení za 
ne zcela dostačující, a to i když si autorka tuto skutečnost uvědomuje v kapitole „Odlišení syndromu vyhoření od 
jiných negativních jevů“. V dalších kapitolách se autorka věnuje zevrubnému přehledu přístupu k syndromu vyhoření 
v tuzemské literatuře, ze kterého přechází k výčtu strategií, které jsou uváděny a doporučovány k obraně proti 
syndromu vyhoření. Nedostatkem práce je, že autorka nevyužila bohatě zpracovaného teoretického materiálu k 
nastolení vlastního pohledu, hodnotícího resumé a východisek pro pedagogickou realitu a omezila se pouze na 
presentaci přejatých přístupů a kategorií souvisejících se syndromem vyhoření. 
Pouze z tohoto hlediska je práce solidně zpracovaným textem týkajícím se dané problematiky a základem pro další 
řešení problému.
Z formálního hlediska lze mít připomínky k uvádění literárních odkazů (např. Henning - Keller vs. Keller Henning), u 
některých částí textu odkazy na literaturu evidentně chybějí.
S ohledem na uvedené posouzení doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.


