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Autorka předkládá stručnou práci na téma v odborné literatuře bohatě zpracované, 
nicméně v pomáhajících profesích stále velmi aktuální – riziko syndromu vyhoření. S pomocí 
české či do češtiny přeložené literatury zpracovává především příčiny vzniku a rozvoje 
syndromu a stručně také jeho terapii. Tato práce je pak doplněna o výsledky výzkumného 
šetření, jehož cílem bylo zjistit jednak četnost výskytu symptomů vyhoření a jednak 
protektivní vliv supervize. 

Text práce je přehledně členěn a svižně prochází široké spektrum v literatuře 
zachycených příčin rozvoje syndromu vyhoření.  

V jednotlivých kapitolách autorka často využívá (až nadužívá) přímé citace z publikací. 
Odkazy na zdroje jsou nesprávné a nejednotné – v naprosté většině není uveden rok vydání 
a naopak číslo stránky je uvedeno i u nepřímých citací. Odkazy na uvedené biblické příběhy 
jsou možná nadbytečně uvedeny v poznámce pod čarou místo v textu. K formální stránce 
textu dávám doporučení odlišovat různé úrovně nadpisů také graficky. 

K výzkumu autorka využila samostatně sestavený a – jak uvádí - standardizovaný 
dotazník, jehož standardizace však v textu není popsána. (Na jaké populaci byl 
standardizován, jak rozlišuje, jaké jsou obtížnosti položek, jaké má normy?) Získaná data 
rozdělila do dvou skupin podle přítomnosti, resp. nepřítomnosti supervize na pracovišti a 
výsledky vyjádřené v procentech srovnala.  

Analýza vybraných položek obsahuje správné úvahy a způsob grafické prezentace dat 
v textu je dostačující. V diskusi k výsledkům šetření autorka uvádí omezené možnosti 
interpretace vzhledem k malému počtu respondentů a nenáhodnosti výběru vzorku. 

V závěru práce jsou jasně a srozumitelně uvedena významná zjištění výzkumu, úvahy 
a sumarizující teze vyplývající z teoretické části.  

Předložená bakalářská páce splňuje nároky na ni kladené, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. Navrhuji hodnocení B – velmi dobře. 

 

U obhajoby by studentka mohla zodpovědět otázky: 

a) Jaké jsou normy dotazníku? (Tj. kolik bodů musí člověk získat, aby se dalo 
hovořit o přítomnosti syndromu vyhoření či naopak o jeho nepřítomnosti?)  

b) Když se odpověď skupin v uvedené položce dotazníku liší o 10%, je to hodně 
nebo málo? Co bychom museli s daty provést, abychom se to dozvěděli? 
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