
Posudek na rigorózní práci 

"Syndrom vyhoření u příslušníků Policie ČR", 

kterou předkládá 

N ada Očenášková 

Profese policisty je jistě velmi náročná, vystavovaná četným tlakům. V České republice je to 
v poslední době také zátěž reorganizacemi a novými koncepcemi, které ke stávající náročnosti 
profese přidávají nejistotu, nejasnosti a zvýšené požadavky na adaptaci. Pohled na nároky 
tohoto povolání skrz syndrom vyhoření, který se rozhodla autorka aplikovat v rámci své 
rigorózní práce, je našich podmínkách ojedinělý a chybějící. 

Autorka ve své práci postupuje od vymezení pojmu syndromu vyhoření, přes rekapitulaci 
profesí již "tradičně" sledovaných z hlediska jeho výskytu. Propojuje zmíněný jev s dalšími 
psychickými jevy a přehledně orientačně seznamuje čtenáře s jednotlivými metodami 
užívanými ke zkoumání problematiky vyhoření. Dostává se k možnostem prevence a 
intervence na různých úrovních - odlišuje možnosti jedince, organizace a význam sociální 
opory se zajímavým specifikem - podporou od spolupracovníků. 

Neopomíjí diferenciaci nároků policejní praxe v různých útvarech, ani důležité faktory 
celospolečenského a politického vývoje republiky jako kontextu policejní práce až k jejímu 
dnešnímu obrazu. Jako závazné hledisko pak začleňuje zákonné úpravy podmínek policejní 
práce. 

Dotýká se hlavních kritérií výběru, vývoje v profesi a typologií policistů. Začleňuje 
tak individuální rovinu. Identifikuje faktory zátěže v povaze pracovní činnosti i její možné 
příčiny v organizaci, specifické projevy a dopady zátěže v policejní praxi. 

V empirické části, která má kvantitativní i kvalitativní část si klade vlastní výzkumné 
cíle ve vztahu k syndromu vyhoření. Na výzkumnému vzorku 210 policistů mapuje zmíněný 
jev pomocí dotazníku míry vyčerpání M. Rushe, hledá souvislosti s demografickými údaji. 
Tato zjištění doplňuje informacemi z rozhovorů a z dotazníku ESK z podrobnějšího šetření se 
7 vybranými policisty. V kazuistikách se zabývá souvislostmi a možnými příčinami syndromu 
vyhoření u jednotlivců s různou mírou tohoto jevu. 

Předložená práce je přehledná, velmi dobře strukturovaná a vyvážená. Autorka se v teoretické 
části dotýká množství relevantních souvislostí daného tématu, které jsou velmi široké. Daří se 
jí skloubit tato východiska do vlastního výzkumného projektu a kvalitně prezentovat jeho 
výsledky. V diskusi identifikuje podstatné souvislosti na operativní a organizační úrovni 
profese policisty, jež začleňuje do kontextu zahraničních poznatků k tématu. Pozitivní je 
snaha nespokojit se s výsledky kvantitativního šetření, ale tyto ještě začlenit do rozboru 
kazuistik a vytvořit tak podněty pro další úvahy a možné výzkumné projekty. Autorka 
využívá relevantní zahraniční i českou literaturu. 

Otázka pro autorku: jaké vidí autorka největší přínosy a konkrétní podoby sociální opory ze 
strany spolupracovníků (kolegů) u policie? 

Autorka Nada Očenášková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na rigorózní 
práci. Doporučuji, aby se stala obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze. 
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