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Martina Matulová se ve své bakalářské práci věnuje zajímavému tématu. Se syndromem vyhoření 

se u sociálních pracovníků setkáváme stále častěji a sociální pracovníci věnující se seniorům patří 

mezi zvláště ohroženou skupinu. Cílem práce je zmapovat četnost výskytu a míru vyhoření 

pracovníků v sociálních službách na třech různých pracovištích na Rýmařovsku. 

Práce má dvě relativně samostatné části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka 

na základě relevantních odborných zdrojů věnuje charakteristice zkoumaného jevu (syndromu 

vyhoření), jeho projevům, příčinám a možné prevenci. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření 

u pracovníků na třech pracovištích, které poskytují sociální služby seniorům. 

Práce je logicky a přehledně uspořádána a dává relativně ucelený obraz o tématu. 

K jednotlivým částem mám následující připomínky: 

1. Kapitoly 1-6 představují přehled názorů řady odborníků na syndrom vyhoření, jeho 

charakteristiku, projevy a příčiny. Autorka tyto názory správně cituje, ale nehodnotí, i 

když se v některých případech liší, nechává na čtenáři, aby si vybral. 

2. Kapitola 7 podává přehled o možnostech prevence, ale měla by obsahovat i to, jak a proč 

jednotlivé způsoby prevence působí. 

3. Kapitola 9 věnovaná sociálním službám obsahuje pouze (!) citace ze zákona 108/2006Sb. 

To považuji za zbytečné. Vzhledem k cíli práce by bylo mnohem užitečnější 

charakterizovat sociální služby, jak jsou realizovány na třech zkoumaných pracovištích, v 

čem jsou specifické, s jakými problémy se tam můžeme setkat atd. 

4. Provedené dotazníkové šetření je poměrně podrobné a autorka mu nesporně věnovala 

velkou pozornost. 

5. I když návratnost dotazníků byla poměrně vysoká 76% celkový počet respondentů 29 ( na 

srovnávaných pracovištích 11, 13, 5) je pro vyvození závěrů malý a může sloužit pouze 

jako ilustrace. 

6. Autorka ale předvedla správný metodický přístup, včetně grafického zpracování. 

7. Za vhodné považuji i 2 stanovené hypotézy. 

8. Za vhodné považuji také použití dotazníku MBI. U osobního dotazníku bych vzhledem 

k tomu, že dvě ze tří pracovišť jsou zřízeny Diakonií ČCE, doporučil zařadit otázku na 

význam víry. 

Přes uvedené připomínky jde o zajímavou práci, přehledně, pečlivě a podrobně zpracovanou, Grafická 

i formální stránka práce je velmi dobrá. 

Otázky k obhajobě: 

1. Je situace ve zkoumaných pracovištích něčím specifická a máte nějaká doporučení na 

zlepšení? 

2. V čem je obtížnost sociální práce se seniory? 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhované hodnocení C – dobře 

                                                                                                             
 V Praze dne 26. 8. 2014                                                          Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.                   

   


