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Diplomová práce se zaměřuje na pracovníky NZDM (nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), a to z 

pohledu jejich působení v zařízení, míru jejich ohrožení syndromem vyhoření a jejich vnímání potřeby 

supervize. V kontextu tohoto tématu se autorka zaměřuje na rozbor pracovních nároků u pracovníků 

NZDM. Dále si klade za cíl zmapovat míru ohrožení či přítomnost syndromu vyhoření u jednotlivých 

pracovníků. Dalším cílem je zmapovat otázky související se supervizí a popsat a vyhodnotit souvislosti 

mezi mírou ohrožení syndromem vyhoření, vnímání potřebnosti a efektivity supervize ve vztahu 

s pracovní rolí. 

Práce je rozdělena na část přehledovou a výzkumnou. Přehledová část je členěna na čtyři kapitoly, 

první kapitola popisuje syndrom vyhoření, druhá kapitola popisuje základní parametry supervize, třetí 

kapitola se zabývá koncepcí NZDM a čtvrtá kapitola definuje otázky pracovní role v NZDM. Empirická 

část je členěna do tří kapitol, první kapitola obsahuje cíl práce a výzkumný design, druhá kapitola 

empirické části interpretuje výsledky výzkumného šetření, poslední kapitola je věnována diskusi. 

Autorka vhodně zvolila cíle výzkumu. Oslovila všechna zařízení NZDM (17) v Praze a administrovala 

prostřednictvím online dotazník, který pak vyhodnotila kvantitativně. Návratnost dotazníků byla, jak 

uvádí 64 %, z 58 oslovených pracovníků odpovědělo 37 osob.   

Zacílení dotazníku na jednotlivé aspekty – riziko či možnou přítomnost burn out syndromu a 

mapování otázek vztahující se k supervizi  v organizaci považuji s podporou dostupných podkladů 

získaných rovněž online za vhodné. 

Přemýšlím o čtvrtém cíli výzkumného šetření, který zkoumal souvislosti mezi ohrožením či 

přítomností syndromu vyhoření a toho, jak pracovníci supervizi vnímají. Domnívám se, že na 

stanovení závěrů týkající se provázanosti obou jevů, je počet zkoumaných osob příliš malý. Na druhé 

straně ke cti NZDM, ukazuje se, že supervize je zde 100% pokrytá, a proto by bylo asi na místě pro 

podrobnější zkoumání připravit detailněji formulovaný dotazník.  

V každém případě však považuji úsilí diplomandky, její důslednost, píli a systematičnost hodné 

ocenění a s přihlédnutím k celému procesu vzniku její práce s radostí konstatuji, že se úkolu zhostila 

výborně.  
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