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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce autorka specifikovala již v úvodu práce a znovu jej uvedla v kapitole věnované 
metodologii průzkumu – zaměřit se na zjištění možností prevence syndromu vyhoření u 
pracovníků OSPOD ze strany zaměstnavatele. Využila k tomuto zjišťování odpovídající 
metodu kvantitativního průzkumu - dotazníkové šetření. Výsledky tohoto šetření zpracovala 
způsobem odpovídajícím bakalářské práci, výsledky správně interpretovala a odvodila z nich 
rovněž adekvátním způsobem závěry.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka prokázala, že je schopna pracovat s odbornou literaturou, kterou uváděla 
odpovídajícím způsobem v textu i v seznamu odborné literatury. Počet uváděných 
odborných titulů je odpovídající bakalářské práci. Správným způsobem pracovala i 
s internetovými zdroji.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni, odpovídá plně nárokům kladeným 
na bakalářskou práci. Studentka prokázala jak velmi dobrou znalost odborných termínů, tak i 
velmi dobrou orientovanost v dané problematice. Práce je přehledná, velmi dobře členěná, 
kapitoly jsou vyvážené a logicky na sebe navazující. Pozitivně hodnotím přehledné grafy, na 
kterých studentka prezentovala své výsledky.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Zvolené téma syndromu vyhoření u sociálních pracovníků bývá sice často zpracováváno, ale 
studentka jej jednak směřovala konkrétně na pracovníky OSPOD a ještě jej zúžila na 
problematiku prevence syndromu vyhoření ze strany zaměstnavatele.  Tím se téma stalo 
originálním. Má tak i praktické využití, protože zjištění, která z průzkumu vyplývají, jsou 
nejen zajímavá, ale i podnětná pro sociální praxi.  
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíle práce tak studentka splnila, zjistila, jakým způsobem se snaží bránit zaměstnavatelé u 
svých pracovníků syndromu vyhoření, i když tato zjištění nejsou v některých případech 
pozitivní. Postup řešení odpovídal zvolené metodice zpracování a nárokům na bakalářskou 
práci. Studentka dané téma zpracovávala aktivně, s časovým předstihem, práci si časově 
optimálně rozvrhla a často ji konzultovala, z jejího přístupu byl znatelný zájem o danou 
problematiku a výsledky dotazníkového šetření.   

Celkové hodnocení:  výborně 

 
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce: 
Co byste navrhla pro zlepšení prevence syndromu vyhoření u pracovníků OSPOD ze strany 
zaměstnavatele? 


