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Riziko syndromu vyhoření u pracovníků emergency a záchranné služby

1. Volba tématu

Téma je zvoleno velmi dobře a jeho zpracování dává možnost nahlédnout do náročnosti

záchranářských oborů. Téma nabízí možnost pro navržení opatření směřujících k prevenci

syndromu vyhoření ve sledovaných profesích.

2. Teoretická část

Problematiku syndromu vyhoření autorka definuje stručně. Dotýká se jednotlivých fází,

příznaků, příčin a diagnostiky syndromu vyhoření. V terapii syndromu vyhoření autorka

rozebírá dva psychoterapeutické směry ( daseinanalýzu a logoterapii) a zabývá se převážně

relaxačními technikami. V této části je také stručně popsána role stresu. Celkově je

teoretická část omezena na základní poznatky o syndromu vyhoření bez bližší specifikace

k vybrané zkoumané skupině zdravotnických pracovníků.

3. Empirická část

Cílem práce je zjišťování míry znalostí o syndromu vyhoření a zjišťování výskytu některých

příznaků u zdravotních sester OUM a zdravotnických záchranářů.

Vzorek byl vybrán podle cílů práce velmi dobře a byl dostatečný.

Dotazník byl sestaven autorkou pro účely bakalářské práce. Klade si poměrně velké cíle a tak

není ve všech částech dostatečně vyvážený. Při zpracování výsledků nebylo plně využito

potenciálu dotazníku a tak získané informace nebyly dostatečně dány do souvislostí a využity

při zpracování výsledků. Výsledky jsou v práci prezentovány zejména z hlediska porovnávání

znalostí u sester a záchranářů.

Diskuse se týká zejména porovnání znalostí obou skupin s upozorněním na rozdílné

vzdělávání. Autorka také upozorňuje na nedůvěru respondentů ve své znalosti syndromu

vyhoření.

4. Závěry práce

Závěr práce je stručný a poměrné obecný. Autorka uvádí potřebu zvýšení edukace

v problematice syndromu vyhoření a potřebu vytvoření preventivního programu.



5. Práce s literaturou

Literatura je relevantní. Mělo by být zachováno abecední řazení literatury a doplněny 3

citované zdroje z textu: Freudenberger(1974), Kebza a Šolcová(2003), Drotárová a Drotárová
(2003) .

6. Příloha obsahuje n Dotazník o syndromu vyhoření".

7. Práce i přes svou stručnost a možnost lepšího využití získaných výsledků splňuje kritéria pro
bakalářskou práci.

Možné dotazy: Mohou ostatní psychoterapeutické směry ( mimo daseinanalýzu a

logoterapii) řešit podstatu syndromu vyhoření?

Jak se shodovalo kladné sebehodnocení ve znalostech se skutečnými
znalostmi respondentů?
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