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Posudek školitele k diserta ní práci:
Norbert Riethof: Syndrom vyho ení u profesionál ve zdravotnictví
(Burnout Syndrome in Health Care Professionals)
Diserta ní práce p edstavuje p vodní p ísp vek k syndromu vyho ení ve vztahu k
psychodynamickému procesu št pení v tom smyslu jak je vymezen v psychologii objektních
vztah . Téma je v rámci úvodního p ehledu rozvinuto velmi detailn , kdy syndrom vyho ení je
definován jako stav úplného vy erpání související s pracovními podmínkami a dlouhodobým
stresem a je zde také zajímavým zp sobem zmín n kontext ke ztrát smyslu a zoufalství popsané
Franklem v jeho logoterapii jako existenciální vakuum. Souvislost s procesem št pení je
rozvíjena zejména v kontextu po áte ních stadií syndromu vyho ení, které obvykle za íná pocity
nadšení a idealizovanými vizualizacemi, což je v kontrastu s následn prožívaným roz arováním
a zklamáním.
Z tohoto konceptu tedy vychází také empirická ást diserta ní práce a to svým zam ením na
zkoumání psychodynamických p in syndromu vyho ení ve vztahu ke Kernbergovu konceptu
št pení a dále pak ve vztahu symptom m deprese, traumatického stresu a alexithymie.
Empirická ást studie v návaznosti na tento teoretický koncept zahrnuje empirický výzkum
prost ednictvím psychometrických m ení. Výzkumný vzorek zahrnoval leny
eské
diabetologické spole nosti s využitím t chto psychometrických nástroj : Dotazník psychického
vyho ení (BM), Inventá vyho ení podle Maslachové – dotazník pro zdravotnické pracovníky
(MBI-HSSMP), Index št pení (SI), Beck v inventá deprese (BDI-II), Torontská škála
alexithymie (TAS-20), Inventá traumatických symptom (TSC-40). Výsledky pak potvrzují
sledovaný vztah mezi procesem št pení a vyho ením a ukazují také na další souvislosti
k symptom m stresu a deprese.
Je na míst zmínit, že jde o první publikovanou studii ve sv tové literatu e, která dokumentuje
vztah mezi procesem št pení a vyho ením. Tyto vztahy mohou napomoci vysv tlit významnou
rou etiologické faktory vedoucí k syndromu vyho ení z hlediska individuálního vývoje
osobnosti a jsou pravd podobn d ležitým problémem pro další výzkum.
Podle mého názoru výsledky studie jsou velmi zajímavé a práce jako taková spl uje kriteria pro
ud lení PhD.
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