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1. Obsah a struktura práce 

Diplomová práce je určená k popisu a analýze vybraných aspektů rodinného zázemí 

(interpersonálních vztahů, sociální opory, konfliktů, atd.), které mohou souviset s příčinami a 

také s možnostmi prevence syndromu vyhaslosti. 

Obsah a struktura teoretické a výzkumné části práce jsou ve shodě s názvem práce. Teoretická 

část diplomové práce v rozsahu 34 stran (s.10–44) postupně charakterizuje syndrom vyhoření 

v obecné rovině, populační skupiny ohrožené tímto syndromem a faktory prevence, které 

souvisejí s osobnostní výbavou a také s nejbližším sociálním okolním, zvláště s rodinou.  Ten-

to úsek studentka zpracovala úspěšně, využila rozsáhlou literaturu k tématu domácí i zahra-

niční provenience. Výběr zdrojů je adekvátní pro dílčí aspekty řešeného tématu (např. pro 

popis syndromu vyhoření nebo protektivních funkcí kvalitních rodinných vztahů), avšak pro 

předmět vlastního výzkumu, tj. „zjištění vlivu rodinného zázemí na syndrom vyhoření“ nena-

šla diplomantka oporu v literatuře.  

Cíl empirické části (str. 47–69) spočíval ve snaze postihnout vliv rodinného zázemí na 

blíže nespecifikovaný syndrom vyhoření (viz str. 47). K tomuto účelu použila studentka kvali-

tativní výzkum, s metodou rozhovoru s pěti respondenty. Získané výsledky zpracovala do 

podoby případových studií, které tvoří jádro empirické části práce. Případové studie doplnila 

krátkým shrnutím výsledků v rozsahu jedné strany a formulací hypotézy pro další možný vý-

zkum. 

 

2. Odborná úroveň 

Teoretickou část diplomové práce studentka zpracovala poměrně výstižně s použitím 

novějších odborných pramenů, včetně rozsáhlé zahraniční literatury. Avšak pasáž, která se 

vztahuje k hlavnímu cíli diplomové práce, je přinejmenším skrovná. Jak sama píše v úvodu 

empirické části: “ ……Ve své rešerži jsem nikde nenalezla explicitně vyjádřené vztahy mezi 

rodinou orientační, rodičovskými postoji a syndromem vyhoření“. 

 V části empirické jsou určitá pochybení. Samotný cíl diplomové práce, lze použitým 

postupem dosáhnout jen částečně. Postižení kauzálního řetězce mezi charakterem rodinných 

vztahů a syndromem vyhoření je v reálném životě komplikováno řadou zjevných i skrytých 

proměnných, mezi nimiž hraje důležitou roli struktura osobnosti člověka, kterou do značné 

míry určují vrozené rysy (viz např. Big Five). Svou váhu má mimo jiné také motivační struk-

tura jednotlivce, v níž mohou zásadním způsobem vystupovat nevědomé motivy, potlačené 

dávné konflikty, naučené obrany apod., které se v rozhovoru prováděném studentkou vůbec 

nemusely projevit. 

V textu chybí diskuse, v níž by diplomantka analyzovala nejdůležitější výsledky a in-

terpretovala jejich smysl a význam v širších souvislostech. Souhrn výsledků je nepatrný. Hy-

potéza, kterou studentka stanovila jako výstup z kvalitativního šetření, je nesprávně zformu-

lovaná. 



 

3. Práce s literaturou 

Studentka prokázala dobrou schopnost vyhledávat v databázích potřebnou literaturu a 

adekvátním způsobem ji zpracovávat. Autory v textu necitovala vždy v souladu s citační nor-

mou, např. střídavě uvádí celé křestní jméno a/nebo jen jeho zkratku (viz na straně 8). Také v 

seznamu použité literatury jsou drobná pochybení, např.: „SCHAUFELI, Wilmar B., 

MASLACH, Christina, MAREK Tadeusz“ nebo „VANDENBERGHE, Roland a A. HUBER-

MAN“. 

 

4. Grafické zpracování 

Uspořádání textu a příslušných nadpisů na jednotlivých stránkách je adekvátní a for-

málně správné. Schémata, obrázky, grafy a tabulky k ilustraci popisovaných jevů studentka 

nepoužila. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazykově studentka zvládla práci přijatelným způsobem, s drobnými stylistickými a 

gramatickými nedostatky. Některé stylistické chyby ve formě „rozkouskovaného“ textu, díky 

velkému množství přímých a nepřímých citací, které uvádí bez vlastního slovního zpracování, 

vedou k obtížné čitelnosti (z mnoha např. na str. 27, 28, 33). V textu jsou také nepříliš četné 

neopravené překlepy, např. na str. 47: „ Ve své rešerži…“ 

 

6. Podněty k rozpravě 

 V jakých vztazích jsou vnitřní a vnější faktory odolnosti člověka vůči zátěžovým situ-

acím? 

 

7. Závěrečné hodnocení 

Klady práce:  

 kvalitně, s přehledem zpracované případové studie.  

Nedostatky práce: 

 nepříliš jasně popsaný cíl práce; 

 absence souhrnu a diskuse výsledků; 

 nesprávně zformulovaná hypotéza.  

 

Přes uvedené dílčí nedostatky splňuje diplomová práce základní nároky kladené na tento 

typ kvalifikačních prací. Navrhuji její přijetí k obhajobě se známkou velmi dobře. 

 

Datum: 23. 8. 2014                                            doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

 

 

 

 



 

 


