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Posuzovaná práce se zabývá velmi aktuálním, ale zatím méně v literatuře a zejména 

v realitě povšimnutým tématem. Přitom právě u pomáhajících profesích hrozí jeho vznik 

častěji, než v jiných zaměstnáních. 

Autorka rozdělila svůj text na několik částí. 

První je věnována charakteristice pomáhajících profesí. Vymezení kvalit osobnosti 

pomáhajícího pracovníka naznačuje zejména psychickou podporu a kontakt. Vzniká otázka, 

které profese pod tento pojem zařadit.Autorka dále píše např. o hasičích Čím by zdůvodnila 

jejich zařazení do této kategorie? Musí i u nich být významná např. přitažlivost, jak o ní 

hovoří autorka u ostatních profesí? Musí být empatický? 

Charakteristice a vymezení syndromu vyhoření věnuje další kapitolu své 

práce.Analyzuje různé varianty vymezení tohoto efektu, jeho vnější i vnitřní příčiny a 

prokazuje dobrou orientaci v literatuře, která se tímto fenoménem zabývá. 

V této části, kterou považuji za výborně napsanou a zpřehledňující vhled do méně 

známé laické veřejnosti problematiky se autorka věnuje nejen charakteristice jevu a jeho 

srovnání s podobnými stavy, ale i diagnostice syndromu vyhoření, problémům prevence. 

Naznačuje, i když stručněji, než bychom očekávali, i možnosti terapie. 

Vznikají při četbě posuzované diplomové práce i jisté otázky. Pokusím se aspoň dvě z 

nich pro obhajobu zformulovat: 

.:. Autorka uvádí řadu profesí, které jsou nejvíc syndromem vyhoření ohroženy. Bylo by 

možno najít pro ně společný jmenovatel? Proč právě tyto profese? 

.:. Existuje-li velká pravděpodobnost vzniku tohoto stavu u určité profese nejen u 

jedinců, ale i u celých skupin pomáhajících pracovníků (např. učitelů) po odpracování 

jistého počtu let, nebylo by možné uvažovat o systémové intervenci, která by oddálila 

vznik syndromu, resp. pomohla by v jeho terapii nejen u jedinců, ale i u celých 

profesních skupin ? 

Součástí práce je i zajímavý výzkum. Ten je založen na použití vlastního dotazníku 

a BM dotazníku Ayaly Pinesové a Elliota Aronsona. Provedení výzkumu i jeho prezentace, 

včetně grafické úpravy je zajímavé a podnětné. Mám k němu jen dvě drobné výhrady: 

• V zorek je dobře stratifikovaný, takže zasahuje několik různých pomáhaj ících profesí, 

ale kvantitativně je příliš malý (v profesi kolem 10 respondentů), takže výsledky 

nejsou dosti průkazné. 



• Ve výsledcích (možná v důsledku velikosti vzorku) se setkáváme jen s tříděním 

prvního stupně, zatímco při větším vzorku bychom si mohli dovolit i náročnější 

statistické zpracování a tím i získání hlubšího ponoru zejména do vztahů mezi 

proměnnými, které vstupují do hry. 

Přes tyto některé úvahy a připomínky považuji práci za kvalitní, pokoušející se vnést do 

pedagogické problematiky doposud opomíjenou problematiku a proto jednoznačně doporučuji 

práci k obhajobě a v případě jejího úspěšného završení ji doporučuji hodnotit jako výbornou. 
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