
Posudek školitele na dizertaci PhDr. Blanky Jirkovské. 

Moje spolupráce s Blankou Jirkovskou vznikla díky našemu setkání na mezinárodní konferenci ESHMS 

(European Society of Health and Medical Sociology) v Hannoveru v r. 2012. V Blance Jirkovské jsem poznala 

aktivní a motivovanou, samostatně myslící a tvořivou studentku, takže jsem neváhala, když mne požádala o 

vedení své dizertační práce. Pak už nebylo problémem její propojení s rakouskými kolegy z týmu vedeného doc. 

Karlem Krajicem z Ludwig Boltzmann Institute for Health Promotion Research. Blanka si dokázala získat 

univerzitní grant pro doktorandy, který jí umožnil několikaměsíční studijní pobyt ve Vídni a zapojení do práce na 

výzkumu podpory zdraví u pracovníků v oblasti dlouhodobé péče. Zde měla možnost získat praktickou 

zkušenost s využitím známého metodologického nástroje prof. Johanese Siegrista, hodnotícího nerovnováhu 

mezi vynaloženým úsilím pracovníka a získaným oceněním za svoji práci. Zde se zrodila její hypotéza o možném 

vlivu této komponenty pracovních podmínek na pracovní pohodu a pracovní vyčerpání zdravotního i sociálního 

personálu působícího v oblasti dlouhodobé péče o seniory. Zde také získala hluboké a jedinečné znalosti o 

teoretických východiscích a praktické aplikaci Siegeristova konceptu ERI, který se pak stal ústředním tématem 

celé její dizertační práce.  

Během studia prokazovala Blanka Jirkovská vysokou angažovanost a zodpovědnost při zpracovávání 

jednotlivých úkolů, které směřovaly k naplnění cílů dizertační práce. Postupovala samostatně, ale svědomitě, 

vždy konzultovala kroky, o nichž měla pochybnosti. Stačilo naznačit možné směřování, a Blanka se ho chopila s 

badatelskou zvídavostí, důkladností, ale i dostatečnou rozvahou tak, aby každý nový podnět přispěl k obohacení 

a citlivému propojení jednotlivých částí práce. S pečlivostí sobě vlastní přistoupila zejména k vysvětlení modelu 

ERI a kompozice třídimenzionálního dotazníku, který pak ve zkrácené verzi a spolu s dotazníkem Burnout 

measure doplněným o další otázky vztahující se k  psychické, fyzické a sociální dimenzi osobní pohody, 

představoval hlavní nástroj jejího empirického šetření ve zdravotních a sociálních službách pro seniory. Svůj 

odborný i praktický  zájem o studovanou oblast projevila i formou dobrovolnické pomoci v projektech 

zaměřených na práci s lidmi s demencí, účastí na gerontologických a sociologických konferencích a 

publikováním svých výsledků v odborném tisku zaměřeném na oblast podpory zdraví a sociologie medicíny. 

Doprovázení Blanky Jirkovské během celého jejího doktorandského studia bylo pro mě radostí především 

proto, že je nadanou socioložku,  schopnou samostatné vědecké práce. To se ukázalo jak v oblasti teoretické - 

při výběru a kritické analýze odborných textů vztahujících se k tématu a přehledné prezentaci výsledků svého 

bádání,  tak v celém průběhu kvalitativní i kvantitativní fáze výzkumu a při statistickém zpracování získaných 

dat. Diskuse, které jsme spolu k dílčím problémům vedly, byly obohacující pro obě strany. Celkově považuji 

práci Blanky Jirkovské za významný příspěvek k poznání podmínek, v nichž vykonávají svoji práci zdravotní 

sestry a pečující personál ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro seniory. Jde o oblast pro celou 

společnost velmi důležitou vzhledem k demografickému vývoji a narůstajícím potřebám péče, nicméně oblast 

neustále podceňovanou, a tudíž i málo probádanou. Cesta, po které se Blanka Jirkovská vydala ve své dizertační 

práci, je ojedinělým příspěvkem k poznání determinant zdraví pečujícího personálu v oblasti péče o seniory. 

Práce dle mého názoru splňuje požadavky standardně kladené na dizertační práci a lze ji proto jednoznačně 

doporučit  k obhajobě s hodnocením „prospěla“.  
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