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1. Obsah a struktura práce 
Práci autorka strukturovala celkem do šesti tematických kapitol. V první kapitole 
představuje syndrom vyhoření a jeho průběh, v navazující se zaměřuje na skupiny 
ohrožené syndromem vyhoření. Tématem třetí kapitoly je prevence syndromu 
vyhoření z hlediska jedince a vnějšího okolí. Klíčovou kapitolou z hlediska 
teoretických východisek v kontextu tématu práce je čtvrtá kapitola, která 
rozpracovává rodinné zázemí ve funkci prevence syndromu vyhoření. V následující 
kapitole autorka řeší vztah systému hodnot k syndromu vyhoření. Poslední z kapitol 
práce obsahuje empirické šetření vlivu rodinného zázemí na syndrom vyhoření – pět 
případových studií (kazuistik). Přílohou práce je maketa polostrukturovaného 
dotazníku k rozhovoru. Struktura práce je vzhledem k jejímu tematickému zaměření 
logická (pouze název kapitoly 5 by bylo možná vhodné ve vztahu k tématu práce a 
vzhledem k začlenění této kapitoly ve struktuře práce pregnantněji formulovat). 
 
Autorka uvádí: „Cílem této práce je analýza rodinného zázemí ve funkci prevence 
syndromu vyhoření a identifikace protektivních a rizikových faktorů, jejichž pochopení 
je pro prevenci syndromu vyhoření klíčové.“ Dále v navazujícím textu, který 
představuje její záměr, píše, že usiluje o identifikaci aspektů prevence „… které by 
zároveň bylo možné utvářet a modifikovat v rámci rodinného prostředí.“ a klade si 
otázku „…zda a jak může rodina a rodinné zázemí ovlivnit možná rizika syndromu 
vyhoření, a to prostřednictvím rodinných vztahů, stylů výchovy a rodičovských 
postojů.“ V úvodu empirického šetření uvádí: „Předmětem empirického šetření je vliv 
rodinného zázemí na syndrom vyhoření. Výzkumným cílem bude popis rodinného 
zázemí orientační a prokreační rodiny a nalezení možných souvislostí mezi výchovou 
a syndromem vyhoření.“ Cíl práce, jak si ho autorka formulovala, je vzhledem 
možnostem zjištění realizovaným empirickým šetřením ambiciózní, i když či spíše 
právě proto, že autorka sama na straně 67 uvádí, že k hlubšímu poznání dané 
problematiky „… je nutné uskutečnit rozsáhlejší kvalitativní výzkum… Tak bude 
možné zpřesnění nebo přeformulování dané hypotézy.“ a zejména, že „Zkoumaná 
problematika je totiž velmi komplikovaná a nelze ji jednoduše postihnout.“ 
 
 
2. Odborná úroveň 
Autorka postihla v kontextu tématu své práce významná teoretická východiska, i když 
kapitoly, které jsou pro dané téma klíčové, příliš rozsáhlé nejsou. Tato skutečnost 
byla ovlivněna i nedostatkem relevantních odborných zdrojů. V teoretických 
kapitolách své práce (kapitoly 1–5) se měla autorka pokusit ve větší míře o vlastní 
reflexi (ve vztahu k tématu práce zejména v kapitolách 4 a 5). Tyto kapitoly jsou 
z obsahového hlediska dobře zpracovány, ale tvoří je v podstatě přímé a nepřímé 
citace. Kladně hodnotím zpracované kazuistiky, které mohou být přínosným zdrojem. 



Avšak domnívám se, že se autorce nepodařilo vytěžit jejich zdrojový potenciál – v 
kapitole 6.3, která je opravdu příliš stručná (případně v Závěru práce) – k hlubší 
analýze a interpretacím v širších kontextech, což považuji za důležitý nedostatek 
práce. Oceňuji rozpracování tématu, vzhledem k omezeným zdrojům zaměřeným na 
danou oblast ho vnímám jako přínosné. 
 
 
3. Práce s literaturou 
Soupis bibliografických citací obsahuje celkem 62 položek včetně cizojazyčných, 
autorka čerpala i z elektronických a internetových zdrojů. Zdroje, které v práci 
využila, jsou tematicky relevantní. Nalézt lze některé nepřesnosti v uvádění jmen 
v odkazech autorů, rovněž v Soupisu bibliografických citací. Strukturovaný text na 
straně 15 (Křivohlavý, 1998, s. 60) postrádá uvozující větu.  
 
 
4. Grafické zpracování 
Text práce má optimální úpravu. 
 
 
5. Jazyková úroveň 
„Čtení“ teoretických kapitol ztěžuje návaznost odkazovaných zdrojů bez autorčina 
vlastního textu. V textu lze nalézt některé méně obratné formulace a chyby (prospěla 
by pečlivější závěrečná korektura) – práce obsahuje včetně Úvodu a Závěru celkem 
osm kapitol (strana 9), chybné odsazení odstavce (strana 22), překlepy. 
 
 
6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by autorka navrhnout vzhledem k výsledkům své práce jinou formulaci 
jejího cíle (včetně cíle empirického šetření)? 

 Mohla by autorka velmi stručně (ve výčtu) uvést témata/oblasti/skutečnosti k 
hlubší analýze a interpretacím v širších kontextech, na která by bylo možné se 
na základě výsledků zpracování teoretických východisek a realizovaného 
empirického šetření v její práci zaměřit? 
 
 

7. Závěrečné hodnocení práce 
Kladně hodnotím úsilí autorky věnované zpracování kazuistik. Vzhledem k tomu i 
přes výše uvedené výhrady doporučuji předloženou diplomovou práci Noemi 
Escobedo Medina k přijetí k obhajobě s návrhem klasifikace velmi dobře. 
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