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Bakalářská práce se zaměřuje na subjektivní prevenci syndromu vyhoření v profesi zdravotní 

sestry. Cílem práce je zachytit (pokud je to relevantní) preventivní strategie a subjektivní kroky, které 

zdravotní sestry při výkonu svého zaměstnání činí, aby předešly následkům vlivu chronického stresu a 

dalších příčin či faktorů vedoucích k syndromu vyhoření.  

Autorka v teoretické části popisuje  a vymezuje syndrom vyhoření, jeho jednotlivé 

komponenty, uvádí definice, příznaky a protektivní faktory burnoutu. Popisuje výzkumné studie v 

oblasti vyhoření, věnuje se přehledu preventivních opatření, která se v odborné literatuře objevují a 

jsou doporučena pomáhajícím profesím pro uchování a zlepšení duševního zdraví. Teoretická část je 

pečlivě a čtivě napsaná, technicky precizně odkazovaná českou i zahraniční literaturou, přináší 

výběrový a aktuální souhrn dosavadního poznání koncepce burnoutu a diagnostických metod. 

V závěru teoretické části autorka věnuje pozornosti specifikům zátěže a protektivním faktorům 

(individuálním, sociálním) a strategiím prevence u zdravotních sester. 

Empirická část této bakalářské práce byla vytvořena na základě rozhovorů prováděných se 

zdravotními sestrami a bratry, kteří vlastními slovy popsali své zkušenosti se syndromem vyhoření a 

subjektivní názory na prevenci, která je jim k dispozici, nebo kterou si sami vytvořili. Autorka si klade 

otázku, jaké strategie a preventivní postupy používají zdravotní sestry v praxi pro zvládání rizikových 

faktorů vedoucích k vyhoření? Prostřednictvím rozhovorů a  interpretativní fenomenologické analýzy 

autorka identifikovala konkrétní strategie, které všeobecné sestry využívají, stejně jako doporučení, 

kterými se samy řídí. Analýza rovněž poskytla podněty pro identifikaci možných zlepšení aktuální 

situace nastíněním preventivních opatření, která by sestry spatřovaly jako přínosné.  

Metodologická část je transparentně popsaná, ovšem vytýkám málo informací ohledně 

výzkumného souboru – chybí popis výzkumného souboru (pohlaví, délka pracovního kontraktu, 

praxe, rodinný stav ad.) a informace o anonymizaci, který by lépe naznačil, s jakou skupinou 

participantů byly rozhovory realizovány. Na druhou stranu chválím zahrnutí interview guide do příloh 

studie. 

Analýza je pečlivá, oceňuji zvláště interpretační přesahy a snahu autorky porozumět tomu, co 

participanti opravdu říkají, snahu dostat se za data. Pěkně je zpracována i diskuse, ve které se 

autorka napojuje na teoretickou část a snaží se doplnit případně konfrontovat empirické studie. 

Celkově je práce pěkně zpracovaná, pečlivá, čtivá. Autorka sice mohla více akcentovat vlastní zjištění 

a jasněji zodpovědět výzkumnou otázku v závěru práce, ale souhrnně nemám Adéle co vytknout: 

spolupráce na projektu byla příkladná, hojně konzultované, pečlivá a cílesměrná.  

Práci hodnotím jako výbornou.   

 


