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 Diplomantka zvolila pro svou práci téma velmi aktuální a z hlediska práce 

pomáhajících v církvi velmi potřebné – problematika syndromu vyhoření bývá sice 

zpracovávána u pomáhajících profesí často, ale na pomáhající v církvi se často zapomíná, 

přestože míra jejich zatížení je minimálně stejná jako u jiných profesí, kde je pracováno s 

lidmi. Téma je rovněž optimálně zvoleno jek z hlediska zaměření studia, tak osobnostního a 

profesního zaměření diplomantky.  

Práce má rozsah 80 stran, je doplněna grafy a tabulkami a 8 přílohami, včetně 

kazuistik. Grafy a tabulky jsou z důvodu velkého rozsahu práce umístěny v přílohách, stejně 

jako kazuistiky, které jsou ale velmi zajímavé a svými zjištěními pro práci i pro praxi velmi 

přínosné – popisují téměř vzorový proces vzniku, příznaků a jednotlivých fází syndromu 

vyhoření, včetně možností jeho překonávání a to jak u budoucích, tak i stávajících církevních 

pracovníků. 

Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry jsou pracovníci pomáhajících profesí v církvi 

ohroženi syndromem vyhoření – cíle jsou stanoveny jasně a formou odpovídajícího 

dotazníkového šetření (dotazník MBI) splnitelné. 

Teoretická část se zabývá syndromem vyhoření jako takovým, jeho definováním, 

projevy a fázemi a posléze i rizikovými faktory, které způsobují vznik syndromu vyhoření u 

pomáhajících profesí v církvi. Autorka popisuje i vztah syndromu vyhoření se syndromem 

pomocníka. Pozitivně hodnotím i uvedení biblických kazuistik v kontextu se syndromem 

vyhoření a rovněž i fakt, že se autorka zabývá prevencí syndromu vyhoření v kontextu 

jednotlivých církví. Teoretická část má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe 

obsahově navazují, kapitoly jsou vyvážené. Autorka tak prokázala, že dokáže optimálně 

pracovat s teoretickými zdroji, které v textu uvádí adekvátním způsobem, stejně tak i 

v seznamu použité literatury. Počet bibliografických zdrojů je odpovídající diplomové práci, 

uvedené zdroje jsou aktuální. 

V praktické části použila autorka metodu dotazníkového šetření – dotazník MBI, který 

byl upraven pro potřebu šetření (aplikace na práci kněží). Hypotézy stanovila diplomantka 



optimálně, pozitivně hodnotím zejména zaměření na práci žen v církvi a na míru pracovního 

zatížení pomáhajících, které přesahuje běžnou týdenní pracovní dobu. Dotazníkové šetření 

bylo provedeno i zpracováno velmi pečlivě nejen z hlediska obsahového, ale i statistického 

zpracování, které je přehledně uvedeno v přiložených grafech. Autorka tak prokázala 

schopnost aplikovat teoretické poznatky na praktických příkladech. Závěry, které ze svých 

zjištění vyvozuje, jsou nejen adekvátní, ale velmi zajímavé a přínosné pro přiblížení 

syndromu vyhoření u pomáhajících v církvi. Cíl práce byl tak bezezbytku splněn. 

Práce má adekvátní strukturu, po metodologické stránce odpovídá požadavkům na 

vypracování diplomové práce. Formální i obsahová úroveň diplomové práce je z mého 

pohledu vysoká, jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Autorka odpovídajícím 

způsobem užívala odbornou terminologii a prokázala velmi dobrou znalost odborného jazyka. 

Rovněž prokázala schopnost samostatně se orientovat v odborných zdrojích, adekvátně 

pracovala s informacemi, dokázala nacházet mezi nimi vztahy a vyjádřit své stanovisko 

k nim.  Na závěr dokázala shrnout a zobecnit závěry své i poznatky uvedené v teoretické i 

praktické části. Z mého pohledu se jedná o velmi kvalitní, až nadstandardní zpracování 

diplomové práce. 

Diplomantka se o dané téma dlouhodobě zajímala, k vypracování práce se stavěla 

odpovědně a iniciativně, pravidelně a často práci konzultovala. Prokázala tak souhrnnou 

informovanost o tématu a hluboký zájem o zvolené téma. Interpretace získaných poznatků 

z praktické části byla odpovídající, studentka dokázala shrnout a zobecnit závěry své i 

poznatky uvedené v teoretické i praktické části. 

 

Předložená diplomová práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

Předloženou diplmovou práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze 30. 5. 2014    PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 

 


