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POSUDEK VEDOUCÍH O 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stres v profesi učitele 
Jméno autora: Jitka Průchová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Vobořilová 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma v oblasti pedagogické veřejnosti stále diskutované a z hlediska nepedagogické veřejnosti podceňované , zlehčované a 
přehlížené. Zaměření práce lze považovat za aktuální  
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Autorka zmapovala míru stresovanosti u vzorku učitelů, zhodnotila nejrizikovější faktory a zhodnotila, zda se učitelé dokážou 
stresu aktivně bránit. I v dalších aspektech bylo zadání bakalářské práce splněno (příčiny stresových situací, délka výkonu 
profese, náročnost výuky na základních a středních školách,  používání moderní techniky atd. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorka prokázala hlubší zájem o tuto problematiku  a schopnost  samostatně zpracovat pedagogický problém prostředky 
vlastního empirického šetření . Konzultovala pravidelně o problémech, které při zpracování nastaly, vždy byla dostatečně 
připravena.  
 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretická část je dostatečně podložena citacemi a pracemi autorů, zabývajících se touto problematikou. V experimentální 
části bylo využito šetření na 4 ZŠ a 4 SŠ, celkem bylo zapojeno 158 respondentů. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autorka je schopná samostatné tvůrčí práce. Po grafické stránce oceňuji přehledné zpracování výsledků šetření 
zpřehledňujícími tabulkami a grafy. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autorka  použila adekvátní  zdroje ve shodě s názvem a cílem bakalářské práce. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Celkově je práce zpracována inovativně a pečlivě  a vede k analýze příčin stresu a praktickým doporučením. Prá ce a její 
závěry mohou sloužit jako podklady pro další podobná šetření. 
 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce splňuje  požadavky kladené na závěrečnou práci. 
 
Doporučení: 
Při případném pokračování výzkumu této problematiky porovnat a analyzovat výsledky tohoto empirického šetření 
s podobnými aktuální sondami. Do dotazníkové sondy zahrnout i faktory zdravého životního stylu a zdravotního 
stavu. 
V empirickém šetření lze věnovat prostor k problematice hospitací na škole. 
 
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů.  
 
  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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