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1. Na s.25 píšete, že stresujícím prvkem pro učitele „je stále více žáků s poruchami 
chování ve třídě“ – odkud jste tuto informaci čerpala?

2. Ve své práci popisujete možnosti předcházení syndromu vyhoření obecně - jaké 
preventivní možnosti jsou realizovatelné i pro učitele v prostředí školy? 

       Autorka zpracovala teoretickou práci, ve které se zabývá stále aktuálním tématem 
syndromu vyhoření u učitelské profese. Cílem práce je definovat syndrom vyhoření 
z různých hledisek, zmapovat jeho příčiny a upozornit na možnosti jeho předcházení. 
V teoretické části jsou pojmenovány a na základě vhodné literatury analyzovány hlavní 
faktory, které přispívají ke vzniku syndromu vyhoření, autorka se zastavuje také u pro-
blematiky začínajících učitelů. Cenný je výčet možností prevence syndromu vyhoření, 
uvedených ale, žel, jen v rovině obecné, nikoliv zasazených do kontextu školního prostředí.

         Práce svým stručným závěrem, který je parafrází Úvodu, působí nedokončeně, není 
konkrétně vyhodnoceno, zda a nakolik byl cíl splněn.
Nedostatkem práce je zacházení s odbornou literaturou – čtyři autoři uvedení v závěrečném 
seznamu literatury nejsou citováni v textu práce, u odkazu na s. 15 chybí rok vydání 
publikace. Závěrečný seznam literatury je uveden v souladu s platnou normou.
Drobnými nedostatky jsou po grafické stránce nepřehledný Obsah, některé nadpisy kapitol 
jsou umístěny na konci stránky, nejednotná úprava. Po formální stránce chybí název 
„Obsah“, a „Souhlas k výpůjčce“.


