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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce byl jasně a jednoznačně stanoven v úvodu práce – zjistit, jak pracovníci provádějící 
asistenci vnímají a uvědomují si rizika syndromu vyhoření v jejich práci, a jak se jim brání, 
včetně využití možností supervize a intervize – toto zejména pozitivně hodnotím z hlediska 
přínosu pro sociální práci. Zvolená forma kvalitativního průzkumu a metoda sběru dat 
pomocí polostrukturovaného rozhovoru je k zvolenému tématu odpovídající.  

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka práce prokázala, že dokáže dobře pracovat s odbornou literaturou, která je ve 
vlastním textu uváděna adekvátním způsobem. Počet odborných zdrojů je dostatečný, 
uvedené zdroje jsou aktuální a v seznamu literatury rovněž správným způsobem uvedeny. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Po formální i jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, je dobře strukturována, 
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou obsahově vyvážené. Z celkového pohledu 
dle mého názoru jde o velmi kvalitně a pečlivě zpracovanou práci. Je zde vidět přístup 
autorky, která se o dané téma živě zajímala, pracovala systematicky, aktivně, časově si 
zpracování práce dobře rozložila a práci často konzultovala. 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Syndrom vyhoření bývá často zpracované téma (ale tím neztrácí na aktuálnosti), autorka jej 
ale zacílila na profesi asistentů v sociální sféře, čímž téma zúžila a tím získalo i na originalitě. 
Vybrané téma také plně koresponduje se studovaným oborem a zjištění plynoucí 
z provedeného průzkumu jsou přínosná pro sociální práci. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Stanovené cíle práce byly jednoznačně splněny. Autorka práce dospěla k velmi zajímavým a 
pro praxi přínosným zjištěním, zejména co se týče způsobů vyrovnávání se s ohrožením 
syndromem vyhoření a přístupu k supervizi. Pozitivně hodnotím jak popis metodologického 
postupu průzkumu, odpovídající postavení základních průzkumných otázek a velmi pečlivé 
zpracování výsledků průzkumu a jejich adekvátní interpretaci a rovněž diskuzi o získaných 
výsledcích, které odpovídají kvalitnímu zpracování bakalářské práce. Pozitivně hodnotím 
rovněž v závěru uvedené návrhy k řešení dané problematiky. 
 



 

   

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Pokud by bylo v tématu pokračováno v rámci magisterské práce, na které oblasti 
problematiky by bylo vhodné se zaměřit, případně o co práci obohatit? 
 
 

Celkové hodnocení:  výborně   

 

 

 

 

Datum   

  podpis vedoucího práce 

 


