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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
Kladně hodnotím:
Provedení časově náročného výzkumu.

Připomínky: 
Ve výsledcích výzkumu jsou popsány jednotlivé kategorie, které mapují problémy, přesto
postrádám přehlednější shrnutí odpovědí na dílčí výzkumné otázky, které jsou postulovány 
na s. 62. Není zde zcela patrný vztah pracovníků k možnosti využít supervizní skupiny, zda 
je či není o tyto aktivity ze strany zaměstnanců zájem. „Nezájem ze strany vedení a jeho 
minimální komunikace s pracovníky má pak za následek nezájem ze strany zaměstnanců o 
aktivity předkládané organizací“ (s. 77) Jde o aktivity vzdělávací? Teoretická část práce by 
zasluhovala výraznější strukturovanost a prohloubení teoretických východisek.

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře (dle průběhu obhajoby)
Datum, podpis: 10. 8. 2011, Michaela Vítečková

Autorka předložila teoreticko-empirickou práci zabývající se problematikou syndromu 
vyhoření v pomáhajících profesích, konkrétně u zdravotnických záchranářů. V teoretické 
části práce se autorka zabývá obecnými otázkami syndromu vyhoření, jeho rozvojem i 
možnostem prevence. V tomto ohledu je věnována pozornost především emoční oblasti, 
která úzce souvisí se schopností jedince zvládat zátěž, stresové situace i mezilidské 
konflikty. Závěr teoretické části je věnován možnostem péče o zaměstnance, mezi které 
bezesporu patří možnost využít supervize a dalšího vzdělávání. Cílem empirické části bylo 
zjistit základní problémy v práci záchranářů, které potencují syndrom vyhoření. Autorka 
využila pro kvalitativní výzkumnou sondu metodu skupinového rozhovoru.
Náměty k diskusi:

1) V kap. č. 4 se zabýváte problematikou emocí, na tomto místě bych uvítala využití 
některého z podrobnějších modelů emoční inteligence, který by vám patrně poukázal 
na strukturovanější možnosti přípravy, vzdělávání případně supervize pracovníků 
v profesích s vysokým výskytem vysoké odpovědnosti a stresu. Přibližte některý 
z modelů EQ.

2) Z rozhovorů je patrná silnější orientace pracovníků na řešení provozních problémů a 
nenalezla jsem příliš k výzkumné otázce o jejich znalosti syndromu vyhoření. Došlo 
v rozhovorech také na otázky týkající se stresu z přímého výkonu povolání (selhání, 
zodpovědnost, strach atd.) 




