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Studentka si pro svoji práci vybrala velice aktuální téma, které je navíc v oblasti práce s lidmi a 

sociální sféře často skloňované.  

Autorka si pro svoji práci vybrala region Rýmařovsko, odkud pochází a pokusila se pomocí 

výzkumu zmapovat míru syndromu vyhoření na třech pracovištích. 

 

Práce má logickou osnovu, autorka si dala velice záležet na tom, aby byla práce přehledná, proto 

je škoda, že se dopustila několika překlepů a gramatických nepřesností. 

 

Autorka pracuje s odbornou literaturou, cituje, je vidět, že se snažila téma uchopit celistvě a 

poctivě. V teoretické části ovšem chybí komparace názorů či polemiky s nimi. 

 

Stěžejní částí práce je ovšem část praktická. Autorka sice pracovala s malým výzkumným 

vzorkem, což nám zrovna neposkytuje vyvážený pohled na věc, ovšem pro potřeby regionu, 

popřípadě zřizovatele zařízení, ve kterých autorka výzkum prováděla, je to myslím dostačující. 

 

Sl. Matulová si dala na zpracování praktické části velice záležet, správně metodicky postupuje při 

shromažďování dat, neklade si pouze jeden cíl, ale cíle dva, a taktéž pracuje se dvěma hypotézami. 

Zde bych rád upozornil na velice kvalitní formální provedení výzkumu, který má jasnou strukturu 

a pro čtenáře je přehledný a čtivý. Kladně hodnotím také využití dotazníku MBI. Je vidět, že si 

téma nevybrala jen náhodou, ale toto téma jí zajímá. Myslím, že kdyby byl výzkum proveden na 

daleko větším vzorku, poskytl by zajímavý přehled o syndromu vyhoření v sociální, resp. Sociálně 

zdravotní sféře. 

 

Práci hodnotím jako VELMI DOBROU. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Čím byste se mohla inspirovat v zahraničí v oblasti prevence syndromu vyhoření? Jmenujte 

alespoň 2 státy (kromě Slovenska) a příklady. 

 

2. Jak může samotné zařízení pracovat se zaměstnanci v rámci prevence syndromu vyhoření? 

 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhované hodnocení B – velmi dobře 
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