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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 

(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 

použité metody, hlavní výsledky a jejich 

implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Abstrakt obsahuje všechny položky, ale je velmi krátký, např. nepopisuje metodologii sběru  dat.   
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 

vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 

standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k tématu. Popis základních 

pramenů nebo teoretického rámce je na standardní dobré úrovni a zohledňuje i práce 

zahraničních autorů. 
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Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 

výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 

metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 

analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 

podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 

dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Základní části práce jsou popsány na dostatečné úrovni a umožňují porozumět použitým 

metodám a postupům. Práce je logicky strukturována. 
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Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 

výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 

opatření? 

Prezentované výsledky jsou vnitřně konzistentní. Některé interpretace výsledků jsou přiměřené. 

Práce zmiňuje některé z jejích hlavních slabých a silných stránek. 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Etické otázky nejsou opominuty, nicméně etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou 

nedostatečně popsána (pouze dvě krátké věty). 
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činnosti? 

 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Přínosem se autorka nezabývá. Práce má přiměřený rozsah a strukturu, je logicky uspořádána. 

Z formálního hlediska se chyby nevyskytují.  
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Autorka se zabývá tématem burn out syndromu u pracovníků terénních programů pro uživatele 

návykových látek, přičemž jako terénní pracovník tímto sama jasně deklaruje svou motivaci pro 

téma práce. Teoretická část je na stupeň bakalářské práce zpracována kvalitně, s velkým množstvím 

zdrojů, nicméně bylo by zapotřebí uvedené teorie poznatky propojovat a shrnovat, takto zůstává 

víceméně shluk citací. Co se týče výzkumné části, působí jako rychle zrpacovaná, bez dostatku času 

na zpracování. Není podrobněji popsána metodologie, pouze je uveden kvantitativní výzkum. Není 

uvedeno, na jakém základě autorka vybrala použitý dotazník náchylnosti ke stresu a burn-out 

syndromu. Použitý dotazník není primárně určen pro výzkum, nedává diagnostické voditko, je spíše 

vodítkem pro pracovníka, na kterou oblast by se měl více zaměřit. Není uvedeno, kolik osob tvoří 

základní soubor, kolik pracovníků pracuje v 63 oslovených programech? Práci by spíše prospělo zúžit 

výběr respondentů na určitou lokalitu, takto nejsou některé kraje vůbec zastoupeny. Není jasné, jak 

respondenti dotazník vyplňovali, zda online nebo zasílali emailem či jinak. V kapitole Diskuse 

autorka zmiňuje možné příčiny nízké respondence, přičemž přiznává nevelké úsilí vynaložené 

k oslovení co nejvíce respondentů. Práce působí nedokončeným dojmem, kapitola závěr je jakoby 

„utnuta“, není uveden přesah do praxe či dalšího výzkumu. Práce je přehledná a strukturovaná, 

nicméně poněkud řídká. K doplnění jevů mohl být plánována také kvalitativní část, která by jevy 

přiblížila a práci obohatila. 
Doplňující otázky k obhajobě 1. Na jakém základě byl vybrán dotazník pro sbě dat? Z jakých důvodů nebyl pro sběr dat použit 

standardizovaný nástroj jako např. nejznámější Maslach Burnout Inventory? 

2. Jak si tento výsledek vysvětlujete (věk kontra délka praxe)?: „Další sledovanou proměnnou byl 

věk účastníků. Maroon (2012) uvádí, že se vyhoření častěji vyskytuje u mladých pracovníků a dále 

pak u těch, kteří jsou na konci své pracovní kariéry a jsou tedy starší. Výsledky mého výzkumu 

toto nepotvrdili, nejvyšších hodnot dosáhla skupina respondentů ve věku 30- 35 let. …..Lze říci, že 

nejnáchylnější k syndromu vyhoření jsou pracovníci s dlouhou praxí (nad deset let) a ti, kteří na 

stávajících pozicích začínají (kratší praxe než rok).“  

3. Jak bylo s výsledky naloženo? Jak si vysvětlujete nízké skóre pracovníků? Jaký má práce 

přínos do praxe?  

Body celkem 61 / max. 100 bodů 
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Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím  velmi dobře 

Datum  3.9.2014 

Jméno a příjmení, podpis Barbara Janíková  
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Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 

posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 

3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 

4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 

5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 

2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 

3. Napište celkové shrnující hodnocení. 

4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 

5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 

6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 

Dobře 60–41 70–56 

 

 


