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1. Obsah a struktura práce  

Strukturu bakalářské práce, jejímž cílem byl popis a analýza učení se a celoživotního 

vzdělávání u pracovníků pomáhajících profesí, studentka vybudovala na šesti hlavních 

kapitolách. V jejich rámci se postupně věnovala charakteristice pomáhajících profesí, 

požadavkům na pracovní výkon a úskalím, s nimž se pracovníci při vykonávání povolání 

mohou setkat (stres, syndrom vyhoření). Vymezila formy celoživotního vzdělávání a učení se, 

zmínila supervizi jako možnost k učení se. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu zjišťovala 

optimální způsoby zvládání náročných situací při výkonu pomáhající profese. Získaná data 

analyzovala, text opatřila závěrem a doporučením pro praxi. Práci doplnila přílohou - vzorem 

informovaného souhlasu s šetřením. Text práce adekvátně strukturovala a provázala, vytvořila 

koherentní celek přiměřeného, odpovídajícího rozsahu. Zvolila oborově vhodné téma, s 

vysokou vazbou na studovaný obor a praxi. 

Drobná výhrada: přestože název práce nezužoval pojetí náročných životních situací, v textu je 

věnována pozornost výhradně stresu. Do kategorie těchto situací, s nimiž se člověk běžně 

setkává, se přitom tradičně řadí vedle stresu také frustrace, deprivace, konflikt a krize. Tyto 

formy obtížných situací mohla studentka alespoň v největší stručnosti zmínit. 

 

2. Odborná úroveň 

Cíl práce spočíval v komparaci zkušeností pomáhajících profesionálů s různými způsoby 

vzdělávání a v následné identifikaci optimálních forem vzdělávání, vzhledem k úspěšnému 

zvládání náročných pracovních situací. Cíl práce byl vhodně zvolen a také naplněn. Studentka 

prokázala dobrou orientaci v daném tématu. Získala mnoho podnětných a v praxi 

využitelných údajů, dobře zpracovaných a přiměřeně interpretovaných. K zajímavým 

výsledkům patří zjištění, že formální a také neformální vzdělávání nepociťují pracovníci jako 

dostačující pro zvládání úskalí spojených s výkonem pomáhající profese, vzhledem k tomu, 

že v nich absentuje příprava na tyto pracovní situace, včetně způsobů jejich řešení.  

 

3. Práce s literaturou 

Studentka správně použila platnou citační normu. Ačkoliv je Soupis biografických citací 

poměrně velmi rozsáhlý, přesto jsou některá témata pokryta jen skrovnou odbornou 

literaturou, kupříkladu pojetí syndromu vyhoření (str. 17-18). Studentkou uvádění V. Kebza a 

I. Šolcová patří sice k předním českým psychologům a žádná odborná publikace o stresu a 

syndromu vyhoření se bez citování těchto autorů neobejde, avšak dané téma se do české 

literatury dostalo ze zahraničí a zasloužilo by si alespoň nepatrnou zmínku o původních 

slavných koncepcích. V použité literatuře jsou také zbytečně často využívány slovníky a 

vysokoškolské učebnice, na úkor vědeckých časopiseckých studií. Jen okrajově je zastoupena 

zahraniční literatura k tématu. 



 

4. Grafické zpracování 

Grafické zpracování bakalářské práce je provedeno poměrně kvalitně, až na drobnost – 

číslování tabulek. Na str. 33 je umístěna tabulka 2, které ale nepředchází žádná tabulka 1. 

Tabulka 1 je proti všem zvyklostem uvedena až později, na straně 46. Další grafické 

prostředky (obrázky, grafy) studentka nepoužila. 

 

5. Jazyková úroveň 

Formální stránka bakalářské práce je velmi dobrá. Jazyková a stylistická úprava má výbornou 

úroveň. Studentka použila kultivovaný jazyk, srozumitelně a zřetelně sdělovala své záměry a 

myšlenky. 

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Na základě získaných výsledků vytvořte hypotézu použitelnou pro případný kvantitativní 

výzkum v dané oblasti.  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ závěrečných prací. 

Doporučuji její přijetí k obhajobě.  Návrh výsledného hodnocení: velmi dobře.  

 

 

Datum: 15. 8. 2015                                            doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


