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edložená práce kompetentním a zajímavým zp sobem zpracovává problematiku 
depresivních poruch a jejich úzkého propojení s procesem vyho ení. Z hlediska zám  
autorky bylo cílem této studie také prezentovat vztahy depresivních symptom  a vyho ení 
v jejich souvislostech s životním stylem. V teoretické ásti práce je zpracován zajímavý 

ehled dosavadních poznatk , které poukazují ke vztah m mezi depresivními symptomy a 
vyho ením v jejich souvislostech s životním stylem.  
V empirické ásti pak diserta ní práce navazuje na dosavadní poznatky prost ednictvím 
prezentace originálních dat a jejich analýzou. Ú astníci zahrnutí do této studie byli vybíráni 
ze souboru Evropského národního panelu a jejich celkový po et byl 3051. Výsledky ukazují, 
že statisticky významné prom nné související s vyho ením jsou p edevším v k, depresivní 
symptomy a únava b hem dne. Ostatní prom nné týkající se zdravého životního stylu 
nedosáhly statistické významnosti. Podle t chto nález  regresní analýza ukazuje, že 
depresivní  symptomatologie   nevysv tluje   vyho ení, což ukazuje na to, že  a koliv  jsou  
tyto  koncepty velmi blízké a asto se p ekrývající, nejsou totožné. 
V diskuzi autorka zmi uje a diskutuje nálezy n kterých autor  (nap . Bianchi, 2015), podle 
kterých syndrom vyho ení a depresivní porucha nejsou pouze  jedním  konstruktem. V tomto 
ohledu, jde o zajímavý asto diskutovaný problém a podle dalších dat se ukazuje, že 
symptomy syndromu vyho ení vykazují vztah k celé ad  dalších psychopatologických 
symptom , jako jsou nap íklad úzkost, symptomy stresu, alexithymie, psychodynamický 
proces št pení a další.  
Tyto poznatky vybízejí k otázce, zda je na míst  uvažovat o „syndromu vyho ení“ jako o 
samostatné diagnóze, která by mohla být za azena do klasifikace nemocí? 
Na základ  t chto zajímavých dat a jejich analýzy, které jsou zárove  potvrzeny publika ní 
inností autorky doporu uji tuto práci k obhajob  a ud lení titulu PhD. 
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