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Předložená diplomová práce se věnuje v našich podmínkách dosud spíše 
opomíjené, ale o to naléhavější, problematice pracovního vyhoření u 
zdravotních sester, konkrétně v prostředí oddělení operačních oborů v 
nemocnici okresního typu. Navíc v době probíhající restrukturalizace 
oddělení a reorganizace pracovní činnosti. V první teoretické části je 
podrobně pojednána jednak problematika syndromu vyhoření (tzv. burnout) 
a jeho diagnostiky, dále pak role sestry v procesu ošetřovatelství. Zvláštní 
pozornost je věnována faktorům ovlivňujícím vyhoření sester, specificky vliv 
pracovního prostředí a také životního stylu. Druhá část přináší výsledky 
vlastního empirického výzkumu. V případové studii diplomantka 
dominantně čerpá z kvantitativního – dotazníkového šetření, které doplňuje o 
polostrukturované rozhovory s managementem nemocnice. Text postupně 
formuluje cíle studie, podrobně popisuje prostředí oddělení a jejich 
transformaci (slučování), uvádí operacionalizaci použitých nástrojů 
(standardní škály hodnocení pracovního prostředí a syndromu vyhoření a 
vlastní doplňující koncepty) a hypotézy. Dále nejprve přináší popisné 
statistiky mapující míru vyhoření sester a jejich hodnocení podmínek na 
pracovišti, poté uvádí výsledky testování hypotéz. Přehledně shrnuje 
výsledky dotazníkového šetření. Následují stručně shrnuté výsledky 
polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi aktéry z řad managementu 
nemocnice. V částech nazvaných Podklady pro opatření a Projekt zavedení 
supervize operačních oborů pak autorka navrhuje změny, které by měly vést 
k prevenci syndromu vyhoření na pracovišti. 

Zjednodušeně řečeno, základní model vychází z předpokladu, že vyhoření je 
způsobeno především faktory na úrovni organizace – roste s nesouladem 
mezi zaměstnancem a pracovními podmínkami (Leiter, Maslach). Tento 
model pak diplomantka rozšiřuje o ryze individuální vlivy v podobě aktivní a 
pasivní dimenze životního stylu pracovníka. Zde je pochopitelně otázkou, co 
je příčinnou a co následkem, a jaké jsou rekurzivní vlivy. Nicméně dokud 
výzkumy nebudou pracovat s longitudinálními daty, pak jednoznačnou 
odpověď dát nemůžeme (autorka zde vychází z jednosměrné interpretace 
odvozené z teorie). 

Empirická studie využívá standardní, celosvětově pravděpodobně 
nejrozšířenější koncept měření syndromu vyhoření Maslach Burnout 
Inventory (MBI), jehož předností je, že vyhoření umožňuje sledovat ve třech 
dílčích dimenzích. Na straně vysvětlujících faktorů je využit především model 
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organizačního kontextu vyhoření, který sleduje hodnocení pracovního 
prostředí v šesti oblastech (AWSL), u nichž předchozí výzkum ukázal nevyšší 
relevanci pro vznik vyhoření. O. Šefčíková se uplatněním této koncepce 
zapojila do výzkumného programu katedry ŘS, ve kterém byly dlouhodobě 
zkoumány aspekty organizační kultury pomocí nástroje AWLS na různých 
pracovištích. Oceňuji nicméně, že nezůstala pouze u tohoto původní 
schématu hodnocení pracovních podmínek a jejich vlivu na vyhoření a do 
svého výzkumného nástroje zakomponovala – vedle životního stylu – dvě  
vlastní dimenze, které sledovaly oblast hodnocení řízení práce v podmínkách 
nemocnice a reorganizace operačních oborů. Zatímco tu první považuji za 
zdařile operacionalizovanou, a také přinesla zajímavé výsledky, tak otázky 
sledující hodnocení reorganizace jsou možná poněkud méně šťastně volené 
(s. 65, co nám přináší zjištění, že 100 % sester tvrdí, že zná náplň své práce). 
Právě  výsledky ohledně hodnocení reorganizace jsou na první pohled 
vpravdě alarmující. S tím, že po reorganizaci mají méně práce souhlasí pouze 
necelá dvě procenta a ani ne desetina sester shledává, že došlo ke zlepšení 
po reorganizaci operačních oborů. Právě zde lze spatřovat potenciální 
rizikový faktor z hlediska vyhoření zdravotního personálu. Nicméně, na 
tomto místě musíme být při interpretaci opatrní, jednak nevíme, do jaké 
míry se jedná o validní informace, už jen proto, že zde vycházíme z 
průřezových dat (navíc získaných ve specifické temporální atmosféře). 
Skutečné hodnocení změny by vyžadovalo longitudinálně a měřená data. 

Ocenit musím samostatnou práci při analýze dat. Velmi pozitivně hodnotím, 
že diplomantka se při ní nespokojila s pouhým porovnáváním průměrných 
hodnot škál AWLS či korelacemi AWLS a MBI, což je standardní strategie 
analýzy, ale navíc se detailně snažila pro každou oblast popsat rozdíly v  
odpovědích na jednotlivé otázky (tvořící později součtové škály). Byť zde by 
pro čtenáře bylo asi mnohem přesvědčivější, kdyby procenta z tabulek byla v 
textu popisována systematicky v duchu jednoho směru orientace odpovědí, 
např. negativního vlivu z hlediska působení na vyhoření, místy je to totiž tak 
trochu ode zdi ke zdi. Také shrnutí za každou oblast, které je velmi 
přehledné, jen reprodukuje předchozí text, mimochodem s velmi velkorysým 
zaokrouhlování hodnot při slovním vyjadřováním podílů (např. na str. 62: 46 
% je „více než 1/3“). 

Někdy se v textu čtenář setká s poněkud zkratkovitými tvrzeními – myšlenka 
jaksi předchází empirický důkaz. Např. na str. 64 chybí přesvědčivější důkaz 
pomocí třídění 2. stupně, zvýhodňování starších sester je dovozováno pouze 
z celkové průměrné doby zaměstnání v nemocnici místo porovnání vnímání 
nespravedlnosti u sester s krátkou a dlouhou dobou praxe. Při čtení této a 
dalších interpretací, které přímo nevyplývají z dat, je nicméně podstatné, že 
mají svou relevanci, neboť se opírají o autorčinu dlouholetou zkušenost 
z pracoviště. 

Nemohu se ubránit dojmu, že obecně vzato v interpretacích autorka podléhá 
pevné a neochvějné víře, že dotazníkem měří sledované fenomény jaksi 
bezvýhradně „objektivně“. Např. na straně 79, pokud jde o hodnoty 
organizace a hodnoty sester. Je třeba zdůraznit, že v případě hodnot 
organizace (a nejen jich) jde (pouze) o percepci ze strany sester toho, jaké 
hodnoty organizace (její vedení?) zastává. Nic více. 
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Na první přehledové a teoretické části bych rád vyzdvihl kapitolu 2.4 
informující o nejnovějších studiích ve sledované oblasti vyhoření 
zdravotnických pracovníků. Ta detailně mapuje výsledky výzkumů 
v českém/slovenském i v zahraničním prostředí. Škoda snad jen, že se 
v závěru empirické  části již nedostalo na alespoň obecné srovnání s výsledky 
vlastního výzkumu. Cíl práce byl však jiný, ryze praktický. 

Mohlo by se zdát, že výsledek práce – návrh na zavedení skupinové 
supervize, který je popsán poměrně stručně (zde bych čekal obsáhlejší a 
propracovanější diskusi pro/proti různých forem supervize i alternativních 
nástrojů prevence), by na první mohl být dosažen i bez tak rozsáhlého 
výzkumu. Cenné na předkládané práci ale je právě detailní empirické 
zmapování situace na pracovišti, které prochází nelehkým procesem 
reorganizace a především pak negociace s vedením při pokusu o 
implementaci inovace v podobě podpory prevence pracovního vyhoření u 
sester (odpočinková místnost, konzultace s psychologem a především plán 
na zavedení supervize). Na první pohled samozřejmé opatření v realitě 
bohužel samozřejmé rozhodně není. Vždyť kolik nemocnic má dnes v našich 
podmínkách zavedenu supervizi? 

Literární kvalita samotného textu práce je popravdě nevalná. Jednak se 
některé pasáže opakují, místy tak text působí poněkud únavně, také se 
občas stane, že vypadnou důležitá slova (např. na str. 62: „Motivaci sester 
ovlivňuje míra ocenění managementu“, chybí zde „ze strany“ managementu). 
Text je nicméně psán srozumitelně a věcně sleduje hlavní výkladovou linii. 
Obsah a strukturace slouží k naplnění cíle práce. Text splňuje formální 
náležitosti kladené na diplomovou práci. Poznámkový a odkazový aparát 
odpovídá platným normám. Použité měřící nástroje jsou zdokumentovány 
v příloze. Cíl práce byl jasně definován a naplněn. 

Otázky k obhajobě: 

K obhajobě navrhuji diskutovat dva okruhy otázek.   

K metodologii výzkumu a modelu organizačního kontextu vyhoření 
Maslachové a Leitera. Je podle Vás samotné AWSL vhodným (validním) 
nástrojem diagnostiky pracovního prostředí v podmínkách pracovních 
kolektivů v nemocnici? V čem případně spatřujete jeho limity? 

K praktické implementaci. Které z navrhovaných opatření prevence vyhoření 
se podařilo realizovat? Jaká konkrétní forma supervize by byla pro Vaše 
pracoviště (při zohlednění finančních a organizačních limitů) nejvhodnější? 

Celkové hodnocení práce: 

Práce si klade jasný cíl, k jehož naplnění diplomantka úspěšně realizovala 
empirickou případovou studii. Olga Šefčíková ve své diplomové práci 
prokázala, že si osvojila schopnost realizovat empirický výzkum, zpracovat 
jeho výsledky a formulovat závěry s praktickým dopadem. Proto 
magisterskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení v 
případě zodpovězení navržených otázek “velmi dobře”. 

 

Podpis: 


