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Téma, které si autorka zvolila pro svou práci, lze označit jako aktuální a 

přitažlivé. O syndromu vyhoření se nyní mluví často a ne vždy správně. I pro 

autorku bylo téma zjevně přitažlivé, byla jsem spokojená s jejím přístupem 

k plnění diplomového úkolu. Studentka k práci přistupovala se zájmem a velkou 

snahou, pečlivost je patrná ve všech částech předložené studie. Diplomantka  

věděla, jak a na čem chce pracovat, průběžně konzultovala a byla otevřená 

pokynům vedoucí práce. Cíl práce byl proto jasně vymezen od samého počátku. 

Autorka se přidržuje klasického dělení studie  na část teoretickou a 

empirickou a po formální stránce práci nic nechybí. Obsahuje abstrakt, klíčová 

slova, metodologii výzkumu, výsledky a jejich diskuzi a závěr.  

Teoretická část je poměrně rozsáhlá, a i když má výklad  svou logiku, 

ještě bych obsah redukovala. Ne všechny poznatky autorka potřebovala pro 

svůj výzkum a diskuzi výsledků.   Literárních zdrojů využila autorka relativně 

dost, zahraniční prameny jsou  však citovány převážně z druhé ruky. 

V empirické části práce diplomantka hledá odpověď na pět  otázek. Cílem 

práce bylo zjistit míru vyhoření u učitelů v závislosti na stupni školy, vzdělání a 

délce praxe, ale i pohlaví a věku respondentů. Pro zjišťování míry vyhoření 

zvolila odpovídající metodu. Ocenit je třeba velikost výzkumného vzorku, bylo 

to 276 respondentů, z toho 242 žen a jen 34 mužů. To odpovídá  zastoupení 

mužů a žen v profesi, není to způsobeno výběrem či nezájmem o výzkum na 

straně mužů. Výsledky jsou uvedené přehledně nejen v tabulkách ale i pečlivě 

vytvořených grafech, nebyly však statisticky testovány. Pro to nemají studenti 

učitelství prvního stupně odbornou přípravu. Cíle své práce autorka splnila. 

Závěr: 

Diplomová práce Lenky Vaňkové splňuje všechna kritéria kvalifikační 

práce na Pedagogické fakultě, doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze 14.7. 2016                     Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 



 

 

                                     

 


