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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 
originalita) 

a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka se ve své diplomové práci zabývá vztahem psychické bezpečnosti práce a syndromem 
vyhoření u sociálních pracovníků poskytujících sociální/integrační služby osobám s udělenou 
mezinárodní ochranou. Téma je v tuzemské literatuře, na rozdíl od literatury zahraniční, málo 
popsané, a přitom hraje velkou roli ve spokojenosti zaměstnanců a kvalitě jimi poskytovaných 
služeb, obzvláště v pomáhajících profesích. Autorka si tedy vybrala téma originální a relevantní 
ke svému oboru.    

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka si klade za cíl zjistit, jaký je vztah mezi psychickou bezpečností práce a syndromem 
vyhoření u sociálních pracovníků, kteří pracují s cílovou skupinou osob s udělenou mezinárodní 
ochranou. Cíl se jala splnit skrze zkoumání šesti předpokladů a 8 dobře formulovaných hypotéz 
nahlížejících na vztah mezi psychickou bezpečností práce a mírou vyhoření, beroucí v potaz 
rovněž vliv třetích faktorů věku a vzdělání.  Z mého pohledu by mohla být výzkumná otázka 
buď více specifikovaná nebo úplně vynechaná s tím, že cíl a hypotézy jsou u kvantitativního 
výzkumu dostačující. Otázka, Jaký je vztah mezi psychickou bezpečností práce a 
syndromem vyhoření u sociálních pracovníků, kteří pracují s cílovou skupinou osob s 
udělenou mezinárodní ochranou? Je z mého pohledu hodně široká.    

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Předložená práce je velice přehledná a pro čtenáře srozumitelná.  V úvodu autorka čtenáře 
seznámí se zkoumaným tématem, se svým postojem, který k tématu zaujímá a záměrem své 
diplomové práce. V teoretické části pak podrobně představuje zkoumaná témata psychické 
bezpečnosti práce a syndromu vyhoření a uvede je do kontextu zmíněné oblasti sociální práce. 
Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky a plynule navazují. V empirické části pak 
přehledně popisuje vlastní průběh dotazníkového šetření a jeho výsledky. V diskusi autorka 
propojuje své výsledky šetření s teoretickými koncepty představenými v teoretické části a 
identifikuje možné limity své práce. V poslední, 4. části své diplomové práce autorka propojí a 
shrne svou práci a výsledky šetření a jejich potenciální využití výsledků v praxi.  

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 
míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka ve své práci vykazuje velice dobré porozumění prezentovaných pojmů a její práce se 
zdroji je na vysoké úrovni. Velice umně využívá velké množství relevantní zahraniční i domácí 
literatury, na kterou správně odkazuje. V celé své práci, včetně referencí, dodržuje zásady APA 
formátu. Zdroje používá jak k teoretickému zpracování práce, tak k doložení svých znalostí a 
zkušeností a k propojení svých výsledků šetření s teorií.  
 



 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 
zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  
 

a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka si pro svůj výzkum zvolila kvantitativní metodu sběru dat pomocí dvou 
strukturovaných validovaných škál k posouzení psychické bezpečnosti práce a Maslach Burnout 
Inventory (MBI). Data byla analyzována ve statistickém programu SPSS a autorka konzultovala 
testování hypotéz a provádění výpočtů s odbornicí. Obě škály byly čtenáři důkladně 
představeny, včetně odkazů na relevantní literaturu. Dotazník, který zmíněné škály obsahoval, 
zahrnoval rovněž část, kde tazatelé vyplňovali demografická data. Byl distribuován online a 
neobsahoval žádné údaje, které by vedli k identifikaci respondenta či jeho organizace. Autorka 
použila záměrný účelový výběr organizací, které poskytují sociální nebo integrační služby. 
Oslovila jich 23 a 5 z nich mělo pozitivní odezvu. Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné a celkem 
ho vyplnilo 52 respondentů, přičemž návratnost nebylo možné určit, protože nebyl znám 
celkový počet sociálních pracovníků, kteří poskytují sociální či integrační služby. Tyto i další 
limity však autorka uznává a popisuje v kapitole Limity výzkumné metody a techniky sběru dat. 
Zvolenou metodologii vnímám jako dobrou volbu pro řešení výzkumného problému. 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 
výzkumu 

a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka čtenáře důkladně provází celým svým procesem zpracování a interpretace výsledků 
výzkumu, který zahrnuje rovněž množství relevantních tabulek a grafů zvyšujících přehlednost 
a srozumitelnost statistických výpočtů a analýz. Výsledky výzkumu jsou jasně formulovány a 
konfrontovány s teorií.   Z šesti předpokladů se potvrdily dva: Předpoklad č.2: Pracovníci s 
nižší mírou psychické bezpečnosti práce vykazují vyšší míru vyhoření v dimenzi 
depersonalizace a předpoklad č. 4 Pracovníci, u nichž bylo zjištěno vyhoření ve více 
dimenzích současně, vykazují nižší míru psychické bezpečnosti práce. Možné limity svého 
dotazníkového šetření autorka popisuje ve zmíněné kapitole 4.  

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka práce si dala za cíl zjistit, jaký je vztah mezi psychickou bezpečností práce a 
syndromem vyhoření u sociálních pracovníků pracujících s osobami s udělenou mezinárodní 
ochranou. Tento cíl pak rozpracovala do velice konkrétních předpokladů a hypotéz, které 
vycházely z průzkumu literatury. Každý předpoklad důsledně prozkoumala. Mnohé z těchto 
předpokladů se v jejím výzkumu nenaplnily. Možné důvody nenaplnění předpokladů podrobně 
diskutovala ve 3. kapitole: Diskuse výsledků výzkumného šetření anebo je uvedla ve 4. kapitole 
limitací.  Autorka popsala svůj záměr diplomové práce následovně: „poukázat na to, že 
psychická bezpečnost práce má v prostředí organizací poskytujících sociální a integrační služby 
osobám s udělenou mezinárodní ochranou nezastupitelnou roli, neboť má potenciál nejen přispět 
ke zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb, ale i snižovat psychickou zátěž 
sociálních pracovníků a podpořit je při vyrovnávání se s nároky, které jsou na ně profesí 
kladeny“ (s. 10). Tento záměr autorka sledovala hlavně ve své teoretické části práce, kde oba 
teoretické koncepty čtenáři podrobně představila a podložila literaturou. Výsledky empirické 
části se sice mnohé předpoklady vycházející z teorie autorce nepodařilo potvrdit, ale dobře si 
s tím poradila, protože čtenáři předkládá možné důvody, proč tomu tak bylo a popisuje rovněž 
limitace výzkumu. Z mého pohledu tedy autorka v naplnění cílů a zpracování závěrů práce 
uspěla velmi dobře.   

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

S ohledem na metodické pokyny UK splňuje předložená práce všechna formální doporučení. 
Práce je dosti obsáhlá, ale díky její přehlednosti se v ní čtenář velice dobře orientuje. Byly 
zaznamenány pouze ojedinělé nepatrné překlepy. Oceněna může být rovněž velice dobrá 
grafická úprava práce.  
 



 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka si vybrala téma, které by si v sociálních a zdravotních organizací zasloužilo mnohem 
větší pozornosti, než jaké se mu aktuálně dostává. Téma teoreticky uchopila především díky 
množství zahraniční literatury, kde je mnohem více popsané než v literatuře tuzemské. 
Empirická část práce pak přinesla poznání, že bezpečnost práce se jeví jako významný vnější 
protektivní faktor, který́ „sociální pracovníky poskytující sociální či integrační služby osobám 
s udělenou mezinárodní ochranou chrání před vznikem a rozvojem syndromu vyhoření, neboť 
může mít potenciál snižovat psychickou zátěž sociálních pracovníků a podpořit je při 
vyrovnávání se s nároky profese“ (s. 119). Práce tak může sloužit jako referenční zdroj pro ty, 
kteří o téma projeví zájem. Sama autorka může v podobných výzkumech pokračovat nebo se 
výsledky snažit prosadit ve své praxi.  

10. Otázky k 
obhajobě 

o Jak byste mohla formulovat otázku tak, aby více odpovídala metodě vašeho 
výzkumu? (Podívejte se na skvělou formulaci vašich závěrů).  

 
o Četla jsem Vámi citovanou studii Vévoda et al., 2016, která poukázala na 

to, že syndrom vyhoření je u všeobecných sester velice častý a studie také 
prokázala souvislost s psychickou bezpečností práce (čím nižší PS, tím 
vyšší BO syndrom). Zajímalo by mě tedy, z jakého důvodu předpokládáte, 
že by vztah mezi psychickou bezpečností práce a syndromem vyhoření měl 
být silnější u sociálních pracovníků poskytujících sociální/integrační služby 
osobám s udělenou mezinárodní ochranou než u všeobecných zdravotních 
sester? Když výzkum, na který odkazujete, vaše předpoklady nepodporuje? 
(s. 114-115).         

 
o Jak byste mohla výstupy prezentované v této práci využít ve Vaší praxi? 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: Celkově hodnotím práci jako výbornou.  Téma práce vnímám jako velice zajímavé a aktuální a 
pro oblast (nejen) sociální práce velice relevantní. Práce se moc hezky četla, byla srozumitelná 
a informativní. Díky uvedeným zdrojům jsem se také měla možnost trochu blíže seznámit se 
sociální prací v této oblasti. Studentce Martině Matulové přeji hodně štěstí.  

 
 
        

 
Dne 5.6.2021 

 …………………………………………………………………….. 
podpis autora posouzení 


