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Posudek oponenta diplomové práce 

Studentka Andrea Nondková předložila diplomovou práci s názvem: Syndrom vyhoření v rámci 
telefonické krizové intervence. Ve své práci se zaměřila na zkoumání a mapování syndromu 
vyhoření v obecné rovině a dále na poli konkrétní specifické služby - telefonické krizové 
intervence. K výběru tématu ji vedla zřejmě nejen velká znalost s oblastí, do které svou práci 
zasadila, ale podle mého také aktuálnost tématu - syndrom vyhoření najednotlivých pracovištích 
a jak sama píše i osobní zkušenost. 

Na začátku práce si stanovila několik cílů a tyto cíle sledovala jak v obecné tak i empirické 
části.Velmi systematicky a pečlivě přistupovala diplomantka k popisu jednotlivých témat a 
teoretických východisek. V první části začala definicemi syndromu vyhoření a postupovala přes 
rizikové faktory, příznaky a fáze až k prevenci. Tato část byla velmi obsáhlá a podrobná a 
zmapovala všechny dostupné zdroje. V další části se pak již věnovala popisu oblasti, ve které se 
rozhodla syndrom vyhoření prozkoumat. Jednalo se o oblast krizová intervence, která je 
zastoupena ve formě telefonické krizové intervence na linkách důvěry. 
Vybrala si tři pracoviště, která poskytují tuto službu a rozhodla se zjistit, zdaje možné najít 
nějaké rozdíly ve výskytu syndromu vyhoření na těchto pracovištích a dále pak obecněji 
definovat rizikové faktory, které mnoho přispět kjeho vzniku a rozvoji. 

Velmi dobře využila diplomantka teoretické znalosti a sestavila hypotézy pro svůj výzkum. 
Zvolila si dva známé diagnostické dotazníky, které jsou používány i v jiných výzkumech a proto 
se mohla při hodnocení a diskusi opřít již o některé studie. Kladně hodnotím i testování 
vedlejších hypotéz, které se ukázaly při vyhodnocování a ověřování dalších možností. To je 
známka velké angažovanosti a schopnosti komplexního pohledu. 

Nejzajímavější částí diplomové práce byla diskuse a interpretace získaných údajů. Přestože 
většina hypotéz nebyla potvrzena, dokázala diplomantka velmi zkušeně a s velkým nadhledem 
vyhodnotit výsledky a vyvodit z nich jednotlivé závěry. Z výzkumu vyplynuly velmi obecné 
zkušenosti, ale jejich zasazení do konkrétního rámce pracovišť, která poskytují telefonickou 
krizovou intervenci, bylo velmi zajímavé a bylo by jistě velmi přínosné, kdyby závěry zazněly v 
konkrétních doporučeních pro jednotlivé linky. Není jistě snadné formulovat doporučení, ale 
myslím si, že diplomantka si mohla troufnout některé výstupy definovat jasněj i a důrazněji. Tím 
by se mohl zvýšit praktický přínos pro všechny tři linky. 

Formální úroveň práce hodnotím jako velmi dobrou. Práce je dobře členěna a strukturována, 
zvláště v teoretické části. Praktická část je pak doplněna tabulkami a grafy, které text dobře 
ilustrují. Toto členění a zvýrazňování pak trochu chybí v části - Diskuse, která pak splývá v jeden 
souvislý text a není snadné se v ní dobře orientovat. 

Také mám jednu malou připomínku k používání slangových výrazů, které se objevují v mluvě 
pracovníků linek důvěry, ale jsou to označení nevhodná do odborného textu (str. 76- agresivní 
klienti, onanisté či klienti, kteří si dělají legraci). 



Na závěr bych chtěla vyzdvihnout celkově velmi vysokou úroveň práce a ocenit snahu 
diplomantky. Podle mého názoru se jí podařilo propojit úspěšně teoretický základ s konkrétním a 
praktickým výsledkem, který je možné ještě dále rozvíjet a aplikovat i do dalších oborů. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: výborně 

Otázky pro diplomanta: 
Objevila se v inventáři projevů syndromu vyhoření převaha v jedné ze 4 oblastí? Pokud ano, tak 
jaké je vaše možné vysvětlení, pokud ne, proč tomu tak není? 
Děkuji. 

Oponentský posudek vypracovala Ing. Jana Wichsová, DiS, vedoucí Střediska sociálních služeb 
Židovské obce v Praze. 

V Praze dne 20.1.2008 


