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Předkládaná	 diplomová	 práce	 přináší	 vlastní	 empirický	 výzkum	 souvislostí	 syndromu	
vyhoření	 u	 sester	 ve	 vybrané	 menší	 nemocnici.	 Práce	 je	 rozdělena	 na	 teoretickou	 a	
empirickou	část	a	na	návrh	opatření,	která	by	sestrám	mohla	pomoci	se	účinně	vyhoření	
bránit.

Hned	na	úvod	je	třeba	říci,	že	se	autorka	pustila	do	obtížného	úkolu,	který	se	podle	mého	
názoru	ukázal	být	nad	 její	možnosti.	Práce	má	výrazné	 limity	 jak	v teoretické	části,	 tak	
hlavně	v části	 výzkumné,	kde	 shledávám	problém	hlavně	v operacionalizaci	 vybraných	
jevů	a	pak	ve	zpracování	a	prezentaci	dat.

Od	 prvních	 řádků	 je	 také	 patrná	 další	 vada	 práce:	 velmi	 nedbalý	 jazyk	 a nepořádná	
editace	textu	– hustě	se	v textu	vyskytují	spojená	slova	bez	mezer,	často	chybí	předložky	
a	 interpunkce,	 relativně	 časté	 jsou	 i	 nedokončené	 věty.	 Teoretická	 část	 je	 psaná	
v singuláru	a	empirická	v plurálu.	Věcně	je	pak	text	dost	chaotický,	autorka	často	skáče	
z tématu	 na	 téma	 bez	 zjevné	 spojitosti	 nebo	 vysvětlení	 jejich	 souvislosti.	Místy	 je	 text	
podle	mého	za	hranicí	srozumitelnosti.	Text	má	také	často	příliš	výpiskovitý	charakter	–
není	 to	 výklad	 tématu,	 ale	 spíše	 sada	 ne	 zcela	 systematicky	 uspořádaných	 výpisků	
z literatury.	Téměř	nikde	autorka	neargumentuje,	proč	prezentované	 informace	vybírá,	
proč	 jsou	 zajímavé,	 prezentované	 výzkumy	 nereflektuje,	 pouze	 jeden	 po	 druhém	
shrnuje.

Autorka	podle	mého	také	velmi	nepřesně	pracuje	s pojmy,	místy	spíše	asociuje,	než	aby	
zkoumala	 jejich	 souvislost,	 místy	 je	 zaměňuje,	 aniž	 by	 bylo	 patrné,	 jestli	 je	 skutečně	
považuje	 za	 zaměnitelné,	 nebo	 jde	 o	 nepřesnost	 (kontakt	 – konflikt,	 spokojenost	 –
zdraví,	 pracovní	 efektivita	 – vytížení,	 teorie	 attachmentu	 – sociální	 opora,	 vyhoření	 –
pravděpodobnost	vyhoření,	míra	vyčerpání	– míra	vyhoření…).	Nepřesnosti	 v pojmech	
jsou	 při	 čtení	 rozčilující	 a	 práci	 znedůvěryhodňují.	 Vzhledem	 k tomu,	 že	 autorka	
přistupuje	 k masivní	 transformaci	 proměnných,	 k jejich	 kategorizaci	 a	 hledání	 vztahů	
mezi	 těmito	 kategoriemi,	 považuji	 pojmovou	nepřesnost	 za	 zásadní	 chybu,	 neboť	 pak	
jsou	její	zjištění	velmi	málo	srozumitelná,	resp.	čtenář	musí	vynakládat	mimořádné	úsilí,	
aby	se	ve	zjištěních	vyznal.	

Jak	 jsem	 uvedla	 výše,	 za	 zásadní	 problém	 práce	 považuji	 absentující	 a	 tím	 i	 nejasnou	
operacionalizaci	 zkoumaných	 jevů.	 Jsou	 představeny	 hypotézy,	 ale	 není	 patrné,	 jak	
budou	 ověřeny,	 které	 jevy	 budou	 měřeny	 a	 jak	 budou	 interpretovány.	 Asi	 největší	
problém	 mám	 ovšem	 s dovozením	 souvislosti	 mezi	 vyhořením	 a	 jevy,	 které	 jsou	
skutečně	 dotazníkem	 měřeny,	 a	 na	 základě	 nichž	 je	 na	 vyhoření	 usuzováno.	 Tato	
souvislost	není	v textu	nikde	diskutována,	důvěryhodně	 teoreticky	argumentována	ani	
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empiricky	 prokázána	 – je	 spíše	 a	 priori	 předpokládána,	 což	 je	 z metodologického	
hlediska	chybné,	neboť	nemáme	jistotu,	že	naše	zjištění	jsou	validní.	Co	když	dané	jevy	o	
vyhoření	nevypovídají?	Anebo	o	něm	vypovídají	 jinak,	než	předpokládáme?	Nebylo	by	
korektnější	 mít	 dané	 jevy	 (cynismus,	 odcizení,	 pracovní	 vytížení)	 pouze	 za	 možné	
indikátory	vyhoření?	A	nikoliv	jeho	důkaz?

V této	 souvislosti	 je	 zajímavé,	 že	 jedna	 z otázek	 v baterii	 se	 explicitně	 pocitu	 vyhoření	
týká,	ale	autorka	ji	nijak	nevyužívá	například	pro	porovnání	s ostatními	výsledky.

Vybraný	 dotazník	 AWLS	 je	 představen	 dosti	 nesrozumitelně	 – místo	 převyprávění	 by	
bylo	sdělnější,	kdyby	autorka	citovala	přímo	samotné	výroky dotazníku.	Navíc	autorka	
nevysvětluje,	 proč	 si	 tento	 dotazník	 pro	 výzkum	 vybrala.	 I	 tady	 postrádám	
operacionalizaci	a	explicitní	vyjasnění	souvislosti	mezi	zkoumanými	jevy	a	syndromem	
vyhoření.	 Je	 nepochybné,	 že	 souvislost	 existuje,	 ale	 je	 patrně dost	 složitá,	 a	 tudíž	 je	
mimořádně	důležité	vědět,	jak	bude	validně	zkoumána.	

Prezentaci	 výsledků	 považuji	 za	 v mnoha	 ohledech	 problematickou	 a	 obtížně	
srozumitelnou.	 Autorka	 nikde	 nepopisuje,	 jak	 konstruovala	 jakou	 míru	 nebo	 jak	
transformovala	 proměnné	 – pouze	 to	 oznamuje.	 Tabulka	 1	 operuje	 s indexy,	 jejichž	
konstrukce	 je	 nejasná.	 Podobně	 tabulka	 zavádí	 tři	 dimenze	 vyhoření	 a	 dává	 je	 do	
souvislosti	se	skóry	nějak	transformovaných	proměnných	z MBI-GS	baterie	– bohužel	se	
nikde	 nedozvíme,	 jak	 intervaly,	 resp.	 kritické	 hodnoty	 u	 třech	měřených	 proměnných	
vznikly	a	proč	 jsou	v této	výši.	To	vše	 i	 vzhledem	k malé	 srozumitelnosti	 textu	působí	
hodně	nedůvěryhodně.

Na	str.	57	v kapitole	„Výsledky	vyhoření	všeobecných	sester“	není	jasné,	na	základě	jaké	
míry	 je	 určen	 výsledek,	 resp.	 nakonec	 se	 ukáže,	 že	 se	 jedná	 o dovození	 na	 základě	
porovnání	 s intervaly	 představenými	 v tab.	 1.	 Právě	 tady	 velmi	 chybí	 konfrontace	
s jedinou	 přímou	 otázkou	 na	 vyhoření.	 Vzhledem	 k počtu	 respondentů	 výzkumu	 bych	
také	navrhovala	zjištění	formulovat	opatrněji	a	nepřeceňovat	je.

Prezentace	zjištění	z baterií	MBI-GS	a	AWLS	 jsou	velmi	odlišné.	MBI-GS	 je	prezentován	
velmi	 stručně	 – o	 odpovědích	 sester	 nevíme	 vlastně	 nic,	 žádné	 podrobnosti,	 pouze	
kategorizované	 výsledky	 v neúplné	 tabulce.	 Není jasné,	 proč	 nejsou	 odpovědi	 na	
bateriové	otázky	prezentovány	podobně	jako	u	AWLS.

V prezentaci	zjištění	z baterie	AWLS	jsou	další	problémy.	Vedle	oznámené	transformace	
na	s.	59,	která	bez	jasného	důvodu	slučuje	položky	škály	z pěti	do	tří,	se	pak	v tabulce	3	
s transformovanými	 proměnnými	 nepracuje	 a	 autorka	 prezentuje	 deskripci	 proměnné	
na	 celé	původní	 škále.	Navíc,	 tvrzení	v textu	neodpovídají	 číslům	v tabulce	– například	
v textu	 se	píše,	 že	 „více	než	2/3	 sester	 se	domnívá,	 že	po	práci	 jsou	 tak	vyčerpané, že	
nemají	 sílu	 dělat	 činnosti,	 které	 je	 baví“	 (s.	 59).	 V tabulce	 3	 je	 ale	 součet	 obou	
souhlasných	odpovědí	na	tuto	otázku	50%,	nikoliv	tedy	2/3.	Nepřesnost	je	i	u	frekvencí	
souhlasu	 s výrokem	 „intenzivně	 pracuji“	 – v textu	 se	 píše,	 že	 polovina,	 z tabulky	 je	
patrné,	 že	 to	 je	 60%.	 V textu	 také	 dochází	 k nepřesnostem	 v interpretaci:	 na	 s.	 62	 ve	
druhém	 odstavci	 je	 prezentována	 odpověď	 na	 jednu	 otázku	 a	 ve	 druhé	 větě	 pak	 její	
domnělý	opak	– z tabulky	je	ale	patrné,	že	jde	o	odpověď	na	jinou	otázku,	která	opakem
oné	první	není.	 Stanovisko	 „sestry	 tedy	vnímají	kladně	 sociální	odměnu,	 ale	negativně	
peněžní	 odměnu“	 pak	 není	 opřeno	o	 žádná	 data,	 neboť	 o	peněžní	 odměně	 ani	 o	 jejím	
srovnání	s odměnou	nepeněžní	se	nikde	nepojednává. Podobné	nepřesnosti	lze	nalézt	i	u	
dalších	tabulek	prezentujících	sekci	AWLS.
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Aniž	bych	chtěla	bazírovat	na	číslech,	tyto	nepřesnosti	ukazují	na	nedbalou	práci	s daty.	
Nepřesné	interpretace	pak	ukazují	výrazné	tápání	ve	věci	jejich	porozumění.	To	ukazuje	
také	 skutečnost,	 že	 autorka	 data	 nijak nediskutuje,	 nepojednává	 o	 rozporech	 či	
překvapeních,	 která	 data	 přinášejí.	 Například	 zjištění,	 že	 sestry	 nemají	 problém	 se	
adaptovat	na	novou	organizační	 strukturu,	přestože	 jim	evidentně	přinesla	více	práce,	
bych	rozhodně	považovala	za	zajímavé	a	za	významně	vypovídající	právě	o organizační	
kultuře	 zdravotnictví.	Autorka	ale	bohužel	pouze	představuje	data	 a	nic	dalšího	z nich	
nevyvozuje.

Jak	už	jsem	uvedla,	práce	je	plná	technických	problémů.	Tabulka	11	představuje	seznam	
korelačních	koeficientů	k bateriím	otázek	bez	věcné	 interpretace.	Dále škála	 frekvence	
aktivit	ve	volném	čase	„často,	občas,	málokdy“	jen	obtížně	umožní	představu	o	frekvenci	
dotazovaných	činností.	Rozlišení	kuřáků	a	nekuřáků	považuji	za	málo	udržitelné	 (také	
proto,	že	není	nikde	vysvětleno):	nekuřáci	jsou	ti,	kdo	kouří	až	4	cigarety	denně?	

Při	 interpretaci	 výsledků	 testování	 hypotéz	 nacházím	 další	 problémy.	 Výsledky	 jsou	
často	 popsány	 jen	 málo	 srozumitelně	 (je	 příliš	 prostoru	 věnováno	 korelačním	
koeficientům	 na	 úkor	 interpretace,	 co	 to	 znamená	 pro	 vztahy	 mezi	 proměnnými.),	
dochází	 nadále	 k nejasnostem	 v pojmech	 (např.	 efektivita	 a	 uspokojení	 z práce).	 Věty	
typu	 „kladně	 vnímané	 vztahy	 na	 pracovišti	mají	 pozitivní	 vliv	 na	 pracovní	 efektivitu“	
ukazují,	 že	 studentka	 příliš	 nereflektuje,	 že	 data	 je	 třeba	 interpretovat	 opatrně:	 co	 je	
závislá	proměnná	a	co	nezávislá?	Vztahy	ovlivňují	efektivitu?	Nebo	naopak	efektivita	má	
vliv	na	vztahy?	Navíc	nejedná	se	o	vnímání	efektivity,	nikoliv	samotnou	efektivitu?	U	H6:	
co	když	to	není	tak,	že	nesprávná	životospráva	vede	ke	zvýšené	labilitě	(s.	85),	nebo	že	
nezdravý	 životní	 styl	 má	 negativní	 dopad	 na	 zvládání	 stresu	 v zaměstnání	 (s.	 86)?	
Nemůže	to	být	naopak?	Co	když	je	stres	z práce	takový,	že	sestra	víc	kouří	(je	nervózní),	
nepravidelně	 jí	 (nestíhá	 se	najíst	 v práci	 a	pak	 to	dohání,	nebo	naopak	už	nejí	nic),	po	
práci	jen	padne	k televizi?	Je	nepochybné,	že	souvislost	mezi	sledovanými	jevy	existuje	–
ale	její	podoba,	síla	a	směr	je	třeba	zkoumat	pečlivěji	a	přesněji.

Zatímco	práce	autorky	s daty	mi	přijde	neuspokojivá	– není	přesná,	dovozuje	bez	jasné	
souvislosti,	nepřipojuje	pozorování	nebo	další	datové	zdroje,	například	rozhovory,	které	
by	 legitimně	mohly	doplnit	 interpretace	o	podstatné	 informace	– na	 str.	87	a	88	dosti	
důvěryhodně	diskutuje	o problémech	sester.	Je	patrné,	že	autorka	tuší,	že	by	bylo	třeba	
„stopovat	 konkrétní	 problémy	 komunikace	 sester“,	 které	 by	 možná	 daleko	 lépe	 celý	
problém	osvětlily.

V tomto	 kontextu	 pak	 lituji,	 že	 návrhy	 na	 opatření,	 uzavírající	 diplomovou	 práci,	 jsou	
zcela	 v majoritním	 diskurzu:	 změřit	 syndrom	 vyhoření	 a	 doporučit	 sestrám,	 ať	 své	
problémy	řeší	samy,	s psychologem,	případně	edukací.	Tím	je	zcela	pomíjena	systémová	
dimenze	 zkoumaného	 problému	 a	 tedy	 podoba	 pracovních	 podmínek,	 které	
k případnému	 vyhoření	 pravidelně	 vedou.	 A	 fakt,	 že	 se	 management	 zamyslí	 nad	
zlepšením	komunikace,	tomu	nepomůže.

Tato	podoba	zpracování	zvoleného	tématu je	ovšem	jen	částečně	chybou autorky	– nejen	
v českém	mainstreamu	výzkumu	pracovního	prostředí	sester	dominuje	právě	syndrom	
vyhoření	jako	to,	co	se	zkoumá,	tematizuje	a	proti	čemu	jsou	sestry	školeny.	Osobně	se	
domnívám,	 že	 tento	 koncept	 není	 dostatečný	 pro	 uchopení	 strukturálního	 problému,	
který	některé	sestry	do	stavu	vyhoření	dohání.	Autorka	v tomto	ohledu	pouze	navazuje	
na	již	zavedenou	výzkumnou	a	teoretickou	tradici	– a	je	škoda,	že	se	nepustila	aspoň	do	
náznaku	 kritiky	 existujícího	 přístupu.	 Přijde	 mi	 zjevné,	 že	 pouze	 zvyšování	 odolnosti	
sester	a	zavádění	supervize	jejich	situaci	nezlepší.	Autorka	by	měla	– ač	sama	sestra,	ale	
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přece	 jen	také	studentka	managementu	– dokázat	pohlédnout	za	hranice	dosud	reálně	
uskutečňovaného	 a	 odvážit	 se	 formulovat	 opatření	 sice	 nereálná,	 ale	 více	 směřující	
k jádru	věci.	Uznávám	ale,	že	to	je	velmi	náročný	požadavek	– už	právě	proto,	že	autorka	
sama	sdílí sociální	identitu	sester.

Ještě	k nástroji	AWLS:	 již	při	pohledu	na	 škálu	odpovědí	k baterii	 výroků	 je	patrné,	 že	
prostřední	 hodnota	 škály	 „těžko	 říct“,	 není	 vždy	 nutně	 skutečným	 středem	 ordinární	
škály,	 někdy	 evidentně	 nahrazuje	 odpověď	 „nevím“,	 což	 pak	 podle	 mého	 komplikuje	
interpretaci.	 V předloženém	 výzkumu	 se	 pak	 potíž	 se	 středem	 škály	 projevuje	 ještě	
jinak:	ono	„těžko	říct“	 je	 tak	častou	odpovědí,	např.	v	 tab.	4,	výrazně	5	a	7	(často	přes	
50%	odpovědí),	že	 je	počet	souhlasných	nebo	nesouhlasných	odpovědí	tak	nízký,	že	 je	
tím	 jejich	váha	 relativizována.	Také	proto	nesouhlasím	s vážně	míněným	srovnáváním	
tohoto	výzkumu	s jinými	studiemi.

Z formálního	 hlediska	 je	 vedle	 špatné	 úrovně	 jazyka	 problém	 také	 nedbalá	 práce	
s odkazovým	aparátem	– mnoho	odkazů	nemá	žádný	bibliografický	záznam	v seznamu	
literatury	 (Šlaisová,	Novotná,	Hlaváčová,	Hosák),	 odkazy	 nejsou	 jednotné,	 nejsou	 vždy	
dostatečné,	místy	jsou	zřejmě	i	spojeny dohromady.

Otázky	pro	autorku:

 Proč	 neprezentujete	 základní	 zjištění	 z baterie	 MBI-GS	 pomocí	 frekvencí	 nebo	
deskriptivních	statistik?

 Jak	odůvodníte	použití	průměru	při	práci	s daty	z MBI-GS	při	uvedené	škále?	Jak	
lze	v tomto	případě	s průměrem	korektně	pracovat?

 Jaká	 je	Vaše	osobní	zkušenost,	co	 je	důvodem	vyhoření	sester?	A	 je	vyhoření	 to,
co	byste	vnímala	jako	největší	pracovní	problém	sester?

Předkládaná	 práce	 podle	 mého	 názoru	 nesplňuje	 náležitosti	 magisterské	 diplomové	
práce.	Diplomovou	 práci	 na	 základě	 uvedených	 argumentů	 nedoporučuji	 váhám	
doporučit	 k	 obhajobě	 a spíše	 bych	 navrhovala	 přepracování	 a nové	 předložení	
k obhajobě	v dalším	termínu.


