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Duševní hygiena a možnosti využití jejich forem u pracovníků linek důvěry

Autorka se ve své práci zaměřila na otázku duševní hygieny a syndromu vyhoření a jejich 
možných souvislostí u pracovníků linek důvěry. Obrácení pozornosti právě k této populaci je 
významné, a to zejména z důvodu náročnosti této profese dané jejími specifickými podmínkami, 
jako je například nedostatek informací, rychlost rozhodování, krizové témata, chybějící zpětná 
vazba apod. 

Autoka vyšla při stanovování tématu a cílu diplomové práce ze své praxe vedoucí linky 
důvěry. Cílem práce je tak kromě nalezení možných souvislostí i praktické směřování diplomové 
práce ke konkrétnímu navržení možností využití forem duševní hygieny u pracovníků linek důvěry. 
Diplomová práce je tak přímo směřovaná k aplikaci do praxe k čemuž odpovídá i styl jejího psaní.

Diplomová práce je klasicky členěná na teoretickou a empirickou část. Celkově obsahuje 
140 stran včetně příloh a literatury. Při jejím vypracování autorka čerpala z bohaté české a 
zahraniční literatury. Dále se opírala i o své vlastní zkušenosti z práce vedoucí linky důvěry. 

Teoretickou část rozčlenila autorka do několika kapitol. Věnovala se otázkám duševní 
hygieny a jejich forem jak v běžném životě tak na pracovišti, syndromu vyhoření a specifikám 
krizové intervence. Kapitoly jsou logicky řazeny a navazují na sebe. Kladně hodnotím, že kromě 
obecných informací a doporučení týkajících se dodržování duševní hygieny, přidala autorka i 
novější výzkumy prováděné a publikované v této oblasti. Teoretická část je psaná prakticky s 
přesnými postupy jednotlivých forem duševní hygieny, které jsou podloženy informacemi z 
výzkumných publikací.

V empirické části se autorka zaměřila na zmapování možných souvislostí mezi dodržováním 
vybraných zásad duševní hygieny a syndromem vyhoření. Autorka stanovila několik hypotéz a 
několik výzkumných otázek. K naplnění cíle empirické části použila kvantitativní i kvalitativní 
metodologii. Výzkumné šetření prováděla pomocí oslovení linek důvěry v celé ČR a podařilo se jí 
sesbírat poměrně velký výzkumný vzorek (111 pracovníků linek důvěry). Oceňuji, že autorka 
nezůstala jen u shrnutí dosažených výsledků, ale v souladu s cílem práce je zasadila i do 
praktického kontextu a na základě provedeného šetření vytvořila návrh způsobů a metod duševní 
hygieny, které by v praxi mohli preventivně působit proti syndromu vyhoření. Tento návrh 
vytvořila na základě propojení kvantitativních i kvalitativních výstupů práce a směřuje ho k 
jednotlivým pracovníkům i k vedoucím linek důvěry.

V diskusi se autorka vyrovnává s metodologickou stránkou výzkumu a dobře srovnává 
dosažené výsledky s výsledky jiných výzkumů. 

Lenka Fabíková v diplomové práci prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a 
sestavit a provézt výzkumné šetření. Z diplomové práce jsou taky znatelné praktické zkušenosti 
autorky s tímto tématem.

Celkově diplomová práce Lenky Fabíkové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a 
doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji klasifikovat výborně.
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