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Diplomantka si pro svou práci vybrala téma aktuální především pro teology, kteří 
se někdy snaží být striktně oddělováni od pomáhajících profesí. Autorka téma 
zpracovala na 71 stranách autorského textu rozdělenou do 5 kapitol.. Práce má 
teoretickou a praktickou část, je rozdělena do 7 kapitol, dále úvod, závěr, seznam 
literatury, grafy a tabulky, přílohy. Po formální stránce splňuje práce veškeré 
náležitosti kladené na diplomovou práci, včetně citací, množství a relevanci použitých 
zdrojů.  

Cílem práce je "...zjistit, jak jsou ohrožení syndromem vyhoření pomáhající 
pracovníci v církvi." Diplomantka se zaměřila na konkrétní cílovou skupinu 
duchovních, kterou již v úvodu definovala.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole se věnuje 
syndromu vyhoření, nejen definic, ale především i souvztažnosti k duchovním a 
církvím a také možné následné péči a terapii. Obsahuje teologické i biblické hledisko. 
Oceňuji konkrétní zaměření a propojení literatury na pomezí veškerých pomáhajících 
profesí a zároveň dokládající skutečnost vyhoření již v Písmu. Druhá kapitola se 
věnuje historii a charakteristice zkoumaných skupin, tedy konkrétních církví. Třetí 
kapitola je zaměřená na poslání kněžích, hovoří o trojím úřadu kněžském. Na ni 
navazuje čtvrtá kapitola zaměřená na intervenci jednotlivých skupin a odkazem na 
vnitřní řády jednotlivých církví.  

Od páté kapitoly se diplomantka věnuje průzkumu, konkrétně definuje zvolenou 
metodu, kterou opírá o teoretické zázemí. Má stanovené tři hypotézy z nichž vychází, 
konkrétně popisuje vzorek i reprezentativnost vzorku, kde konkretizuje problém s 
dotazníky, se kterým se obecně výzkumníci potýkají. 

Závěrem shrnuji, po formální stránce práce splňuje veškeré nároky diplomové 
práce, diplomantka si na počátku stanovila cíl, který svou prací naplnila. Práce je na 
výborné obsahové, formální i stylistické úrovni a byla by cenným podkladem pro 
církve. Neboť by mohla být inspirací odkud čerpat, aby existovala i psychohygiena 
odborně vedená v církevním prostředí. 

 
Otázka k obhajobě: Zkuste navrhnout systematickou prevenci v církevním 

prostředí, který by napomohla prevenci sy vyhoření. 
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