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Jaký význam připisuje autorka „supervizi“, činnosti, která má v systému péče o zaměstnance ZZS své místo a 
které sama autorka v práci věnovala jednu obsáhlejší kapitolu? 
 
Kde v procesu supervize jsou podle autorky možnosti efektivnějšího využití?  

Autorka se ve své práci zaměřila na problematiku syndromu vyhoření, což je iniciativa nepochybně pozitivní. Jde o 
jev, který postihuje celou řadui profesí, jejichž obsahem je intenzivní práce s člověkem. Přínosem rozhodnutí, 
zabývat se tímto tématem je, že určité závěry lze převzít i do jiných profesí, než jsou zdravotničtí záchranáři, 
jejichž činností se autorka ve své práci zabývá.  
Práce je teoreticko empirická, přičemž teoretickému výkladu je věnována třičtvrtina textu. V této části autorka 
shromáždila dostatek informací, i když přitom vycházela ze základních tuzemských pramenů (16 titulů), aby mohla 
presentovat základní údaje k tématu.Určitým nedostatkem této části práce je nezřetelná a na mnoha místech 
chybějíci strukturace textu což není jen grafický problém, ale problém, který ovlivňuje porozumění a jasnější vhled 
do řešené problematiky. V této části práce  postrádám  rovněž osobitější zpracování textu,  důmyslnější návaznost 
jednotlivých kapitol, autorčiny komentáře a  stanoviska (příkladem vytržení z kontextu je kapitola 2.3.Tělo jako 
zdroj poznání a energie,  nebo příliš rozsáhlá, nezakomponovaná a  z jednoho zdroje vycházející   4. kapitola o 
emocích (Goleman).Pokud se týká literárních odkazů, tak některé  nechávají čtenáře bez možnosti  dohledání 
literárního zdroje  (kupř. str. 21, str. 47…). 
Empirická část postrádá základní parametry metodologické presentace. Spíše než o výzkum jde v tomto případě o 
orientační šetření výskytu problémů u  zdravotnických záchranářů pro vedeného ve čtyřech cílových sezeních. 
Výsledkem je zhruba 40 pojmenovaných problémů, obtíží…, přičemž pouze  některé  z nich lze zařadit do složiité 
dynamiky syndromu vyhoření. V každém případě mezi pozitivní výsledky práce patří kategorizace těchto odpovědí 
a jejich grafické znázornění na str. 76. S tím souvisí i autorčina interpretace výsledků empirického šetření, která 
netvoří nic jiného než solidní základ pro hlubší psychologickou analýzu a další výzkumné šetření. 
Diplomovou práci považuji za studii, ve které se autorce  přes uvedené nedostatky  podařilo naplnit některé z cílů, 
které si na začátku stanovila a vytvořit kvalitní základ pro další výzkumnou práci  v této oblasti. 


