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Předložená práce spadá svým tématem do oblasti psychologie zdraví. Syndrom vyhoření a jeho 

prevence jsou nejen v odborných kruzích hojně diskutovaným tématem a k dispozici je již mnoho 

cenných poznatků. Autorka tuto problematiku vztahuje ke skupině zdravotních sester. 

Teoretická část se zabývá postupně vymezením tohoto pojmu, etiologií a projevy syndromu vyhoření, 

dále řeší otázku rizikových faktorů a způsobů hodnocení přítomnosti tohoto syndromu. Autorka silně 

tíhne k odborným zdrojům tuzemské provenience, zahraniční tituly jsou využívány v mnohem menší 

míře. Citační práce je v pořádku. Srozumitelnost textu je kolísavá, na některých místech se vyskytují 

těžkopádně formulované pasáže, které porozumění komplikují, a to především čtenářům, kteří se 

v dané problematice neorientují. Objevují se také diskutabilní prohlášení, např. že supervize má mezi 

pracovníky nepopulární pověst (s. 24). Odkud autorka čerpá oporu pro toto tvrzení, není jasné. 

Prosím o objasnění, zda obsah kapitol 7.1 a 7.2, které jsou zařazeny v kapitole Protektivní faktory u 

zdravotních sester, se týkají pouze této cílové skupiny, či se dají zobecnit na jakoukoliv populaci. 

Celkově lze konstatovat, že se autorce povedlo zprostředkovat základní přehled informací vztahující 

se k tématu syndromu vyhoření. 

V empirické části je prezentován cíl, jímž je zmapování postupů, které zdravotní sestry používají pro 

zvládnutí rizikových faktorů syndromu vyhoření. Jsou formulovány celkem tři výzkumné otázky, 

nejsem si jistá výzkumným charakterem otázky č. 3, stejně jako její relevancí. Nebylo by vhodnější 

ptát se na to, co participanti dělají, aby zmírnili následky stresu, a z čeho tyto strategie plynou?  

Školení by pak mohlo být jedním ze zdrojů osvojení si této dovednosti. Pro zodpovězení autorka volí 

interpretativní fenomenologickou analýzu. Tato volba je dobře zdůvodněna. Výzkumný soubor tvoří 

celkem 10 zdravotních sester a bratrů. Domnívám se, že by bylo užitečné uvést alespoň některé 

informace o nich. Například délku praxe, neboť  - jak bylo uvedeno v teoretické části – ta může 

s výskytem syndromu vyhoření souviset. Analytická část je zpracována velmi zdařile. Autorce se daří 

přehledně a srozumitelně prezentovat data z rozhovorů a nezapomíná ani na jejich interpretaci, která 

má až na výjimky oporu v teoretických poznatcích. V Diskuzi bych doporučila více se věnovat 

zjištěním z výzkumu v kontextu výzkumného cíle. 

Práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. S ohledem na nestejnou úroveň teoretické a 

empirické části navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře. 
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