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Zvolené téma práce
Cíle práce jako celku

výstižné

odpovídající

částečně
odpovídající

cíl a záměr
nevýstižný

x
x

2. Aktuálnost tématu
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3. Zpracování teoretické části
Zřetelné definování problematiky
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4. Zpracování empirické části
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6. Závěry práce
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7. Přílohy
Kvalita a vhodnost příloh
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8. Spolupráce studenta s vedoucím
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Využití konzultací
Akceptování rad a připomínek
Samostatnost při zpracování práce
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10. Pravopisné chyby či překlepy
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11. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
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12. Celkové stanovisko vedoucího k práci
Doporučení k obhajobě

doporučuji k obhajobě
x

neprospěla*

nedoporučuji k obhajobě*

Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Studentka si vybrala velmi aktuální téma: motivační faktory a jejich změny vlivem praxe. Motivace je jedním z
významných faktorů fungujících proti syndromu vyhoření. Studentka zpracovala vybrané téma pečlivě v teoretické i praktické části.
Studentka pro svůj výzkum využila tři zdroje dat, které zpracovala kombinovanými metodami (kvalitativní a
deskriptivně kvantitativní) a nakonec je mezi sebou porovnala v triangulaci. Diskutuje podrobně o jednotlivých
výzkumných otázkách, samostatně uvažuje o zjištěných výsledcích.
Nadějné je zjištění, že vlivem praxe některé základní motivační faktory zůstávají stejné a některé motivační
faktory mohou dokonce ještě přibývat.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Vyskytlo se při zpracovávání dat nějaké zjištění, které Vás překvapilo?
2) Který specifický motivační faktor považujete Vy sama za nejdůležitější?
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