
Posudek oponenta diplomové práce Lenky Fabíkové
„Duševní hygiena a možnosti využití jejích forem u pracovníků linek 

důvěry“.
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra psychologie. 

Praha 2012

Autorka předložené diplomové práce se ve svém textu věnuje problematice duševní 
hygieny a možnostem jejího využití u pracovníků linek důvěry. Autorka přitom vychází jak 
z literárně-teoretických podkladů, z výzkumných zjištění i z vlastní zkušenosti pracovníka a 
vedoucího pracovníka této instituce.

Teoretická část práce se věnuje zejména problematice duševní hygieny, jejímu 
vymezení a navazujícím pojmům. Postihuje problém v kontextu každodenního života a 
rovněž v souvislosti s pracovním prostředím. Dostatek prostoru je věnován rovněž 
konkrétním postupům a metodám duševní hygieny, včetně problematiky sociální opory. 
Velmi si cením pečlivého zpracování kapitoly o syndromu vyhoření (zejména přehledu 
výzkumů této oblasti). Závěrečnou partii teorie logicky tvoří text o specifické situaci 
telefonické krizové intervence. Celá tato část práce je strukturována přehledně a logicky jen 
na s. 52 a 62 nalezneme nechtěně zdvojený text o potlačování pocitů a supervizi.

Empirická část představuje cíle, hypotézy a výzkumné otázky, na kterých je práce 
založena. (Zde bych měla formální připomínku k hypotézám na s. 70, které jsou patrně 
zamýšleny jako výzkumné – trochu nepřehledným dojmem však působí, že hypotéza 1 a 7 
mají podobu nulových hypotéz, ostatní pak podobu hypotézy alternativní. Stejně tak bych 
v dalším textu upřednostnila ve výsledkové části formulaci „ponechávám v platnosti nulovou 
hypotézu“ – při pokusu o její falzifikaci – než „přijímám nulovou hypotézu“. Navíc u 2. - 6. 
hypotézy jde formálně o hypotézy alternativní. Podobně na s. 93 – by byla patrně šťastnější 
formulace u třetího bodu druhého odstavce „tuto formu pracoviště někdy poskytuje, jindy ne“ 
nebo „pracoviště je k této formě podpory indiferentní“, než použité vyjádření „tuto formu 
pracoviště ani poskytuje, ani neposkytuje“.) Podrobně je dokumentován sběr dat, výzkumné 
metody a vzorek zkoumaných osob. Analýza dat detailně zpracovává jednotlivé hypotézy. Na 
závěr je doloženo i zpracování otevřených otázek.

Autorka také nabízí praktické výstupy – tj. možnosti využití metod duševní hygieny na 
pracovištích linek důvěry. Kapitola diskuse je přehledně a elegantně strukturována jak v části 
diskutující autorčina zjištění v porovnání s literárními prameny, tak i co do limitů 
provedeného výzkumu. Kvalitu práce dokreslují velmi bohaté a obsáhlé literární prameny, 
včetně zahraničních, čtivý jazyk a kvalitně doložená data v přílohách i tabulkách.

Závěrem s radostí doporučuji, aby se předložená diplomová práce stala předmětem 
obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze, a navrhuji hodnocení výborně.
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