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Posudek 
 
Volba tématu 
 
Bakalářská práce studentky Jany Lískovcové se zabývá problematikou nadmíru aktuální. 
Zkoumá syndrom vyhoření u zdravotních sester a popisovanou oblast sleduje z několika 
pohledů.  
 
Teoretická část 
 
Teoretická část bakalářské je zaměřená na osobnostní profil všeobecné sestry a zabývá se 
příčinami vzniku stavu vyhoření, jeho projevy v jednotlivých fázích procesu vyhoření a  
důsledky vyhoření spolu s jejich vlivem na povolání sestry. Abstrakt a klíčová slova odpovídají 
obsahu práce autorky.  
 
Empirická část 
 
Autorka si kladla za cíl v empirické části bakalářské práce zjistit, zda jsou sestry ohroženy 
syndromem vyhoření, zda znají problematiku příčin, projevů a možnosti prevence syndromu 
vyhoření. Za výzkumnou metodu byl zvolen dotazník. I když nelze považovat zkoumaný 
vzorek za reprezentativní má svou výpovědní hodnotu. Přehlednost podtrhují tabulky. 
 



Celkové hodnocení práce 
 
Zkoumaná problematika v bakalářské práci je velmi složitá, autorka se jí ujala velice pečlivě a 

snažila se díky dotazníkové metodě zjistit skutečnost současného stavu týkajícího se 

syndromu vyhoření u zdravotních sester. Dotazník týkající se problematiky byl rozložen do 

několika rovin, které po vyhodnocení dotazníku vedly autorku k závěru, který si kladla za cíl 

zjištění. 

 
 
                      práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 

 - doporučuji k obhajobě - 
 
 
Práci klasifikuji stupněm :  výborně  
  
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
 

1. Jaký faktor bývá nejčastější příčinou syndromu vyhoření u zdravotních sester? 
 

2.  Uveďte možné formy prevence syndromu vyhoření. 
 

3. Překvapil Vás některý z výsledků Vašeho  dotazníkového šetření?  
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