
Posudek na rigorózní práci 

"Syndrom vyhoření u příslušníků Policie ČR", 

kterou předkládá Mgr. Nada Očenášková 

Předložená rigorózní práce vychází z praxe a profesních činností autorky. Profese 
policisty je náročná, odbornou i laickou veřejností velmi sledovaná. V současné době je 
rovněž vystavená reorganizaci, která je spojená s novou koncepcí práce policie i její 
organizace. Pohled na nároky kladené na příslušníky Policie ČR prostřednictvím syndromu 
vyhoření považuji za vysoce aktuální, jejich uchopení není jednoduché, vyžaduje širší 
psychologické souvislosti. 

Práce má charakter standardní teoreticko empirické odborné studie, která je dobře a 
přehledně členěná i prezentovaná, v obou částech vyrovnaná. V teoretické části práce si 
relativně sevřeně vytváří potřebná východiska pro kvantitativní a kvalitativní šetření. Autorka 
v teoretické části práce postupuje od vymezení pojmu syndromu vyhoření v relevantních 
souvislostech s policejní praxí. Propojuje zmíněný jev s dalšími psychickými jevy a stručně 
uvádí vybrané metody užívané ke zkoumání či diagnostikování problematiky vyhoření. 
Dostává se k možnostem prevence a intervence na různých úrovních. Pohled na prevenci a 
intervenci přes opatření na úrovni jednice i organizace je cenný. V diskuzi uvítám, když se 
autorka právě této problematice bude věnovat s ohledem na výsledky výzkumu a realitu 
policejní praxe u nás. Ostatně už v textu rigorózní práce k tomu autorka nakročila v 7. 
kapitole, která ukazuje nároky, požadavky, zátěže v profesích policejní praxe a jejich možné 
dopady na jedince. 

Další část práce se věnuje vlastnímu šetření a začíná vymezením cíle a úkolů výzkumu 
ve vztahu k syndromu vyhoření. Ve formulaci výzkumných otázek a popisu souboru 
respondentů sice nacházím drobné nepřesnosti, ale kvalitě metodologické části příliš 
neubírají. Empirická část práce sleduje kvantitativní i kvalitativní postupy a jejich zpracování. 
Výzkumný soubor kvantitativní části výzkumu tvořilo 210 policistů. Syndromy vyhoření u nich 
zkoumala pomocí dotazníku míry vyčerpání M. Rushe. Tato zjištění pak doplňuje, 
konkretizuje a rozvíjí informacemi z rozhovorů a z dotazníku ESK z šetření kvalitativního 
charakteru se 7 vybranými policisty. Při podrobné prezentaci kvalitně zpracovaných kazuistik 
se zabývá souvislostmi a možnými příčinami syndromu vyhoření u jednotlivců s různou 
mírou projevů tohoto jevu.V diskusi identifikuje podstatné souvislosti na operativní a 
organizační úrovni profese, upozorňuje na kontexty zahraničních poznatků k tématu. 
Rigorózní práci uzavírá rozsáhlejší, ale vcelku věcný závěr. 

Předloženou rigorózní prací autorka dokladuje, že dovede detekovat problém policejní 
praxe a nahlédnout na něj z psychologického úhlu pohledu, adekvátně zpracovat přiměřený 
a dobře zvolený soubor odborných pramenů, pečlivě zpracovat základní východiska řešení 
problému i ukázat na možnosti JéJlch zvládnuti. Při obhajobě práce uvítám názor autorky 
opřený o její profesní zkušenost i výsledky předloženého výzkumu, jaké podmínky práce 
policistů mohou přispívat k efektivnímu výkonu, které výsledky výzkumu a jak to mohou 
konkrétně podpořit. 

Závěr: 
Mgr. Nada Očenášková předložila práci, která splňuje požadavky na rigorózní 

práce kladená. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby na katedře 
psychologie UK FF v Praze. 
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