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Průběh obhajoby: Syndrom vyhoření v oblasti tlumočení znakového jazyka

1. Představení práce diplomantkou.

- diplomantka představila svou práci, specifikovala, co je syndrom
vyhoření a vymezila cíle své práce

- prezentovala dotazník, který použila ve svém výzkumu

- prezentovala nejdůležitější výsledky svého výzkumu

2. Závěry posudku vedoucího bakalářské práce dr. Hynkové Dingové
– předloženy v písemné podobě

3. Závěry posudku oponentky bakalářské práce Mgr. Staré –
předloženy v písemné podobě

4. Reakce diplomantky na připomínky a otázky z posudků

- sdílnost tlumočníků nad rámec dotazníku – otázky byly většinou
uzavřené, žádné další informace se v nich nevyskytly

- nejpřekvapivější výsledek – zjištění obecné míry vyhoření, která
byla nižší, než byl předpoklad

- osobní zkušenost se syndromem vyhoření v oblasti tlumočení
diplomantka nemá, ale zpětně ho identifikovala v jiné oblasti svého
života

- pozdní zařazení syndromu vyhoření na seznam onemocnění –
medicínská obec je odolná vůči změně, jedná se o psychické zdraví,
které nebylo považováno za důležité, je snadno zaměnitelný s jinými
diagnózami

- pohled na syndrom vyčerpání – ztotožňuje se s tím, že problém tkví
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v náročnosti povolání

- oblast sociální práce přitahuje zranitelnější osoby – neexistují další
relevantní zdroje, podle vlastní zkušenosti přitahuje empatické lidi,
ale ne nestabilní

5. Diskuse

- Doc. Vaňková vztah psychického vyčerpání a syndromu – jedná se
o jeden z projevů

- Dr. Hynková Dingová – doporučuje publikovat na základě práce
článek, doporučí práci do soutěže JTP

- Dr. Hudáková – vztah mezi vzděláním a projevy syndromu
vyhoření – otázka nebyla vyhodnotitelná, neobjevily se žádné
korelace; jaké byly výsledky zahraničních výzkumů - oblast je
specifická, ale výsledky nebyly špatné, zaměstnanci vykazovali o
něco horší výsledky než OSVČ; byly dotazníky posílány adresně,
jaká byla návratnost – není možné říci, byly využity různé způsoby
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