
1 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové 

Autorka závěrečné práce:   Helena Čadílková 

Název závěrečné práce:   Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků s lidmi s duševním 

onemocněním 

 

Hodnocení formulace hlavního cíle práce:   E  

Cíl předložené práce není uveden. Dá se předpokládat, že je totožný s cílem realizovaného 

výzkumného šetření, jehož cílem bylo „zjištění výskytu syndromu vyhoření, jeho příčin a prevence u 

sociálních pracovníků s lidmi s duševním onemocněním“. Pokud tato formulace výzkumného cíle 

odpovídá cíli celé práce, lze jej akceptovat jako adekvátní požadavkům, kladeným na bakalářské práce 

na ÚSP UHK. 

 

Hodnocení struktury práce:   A   

Odůvodnění: Předložená závěrečná práce má srozumitelnou a logickou strukturu, pokrývající v 

dostatečné míře téma práce. 

 

Hodnocení teoretické části práce:   A   

Odůvodnění: Teoretická část představuje adekvátní vhled do řešené problematiky. Umožňuje autorce 

práce uchopit předmět výzkumu s dostatečnou přesností. 

 

Hodnocení metodické části práce:   A   

Odůvodnění: Hlavním výzkumným cílem bylo „zjištění výskytu syndromu vyhoření, jeho prevence a 

příčin u sociálních pracovníků s lidmi s duševním onemocněním“. Tento cíl byl rozčleněn na tři dílčí 

cíle, dílčí cíle 2 a 3 byly dále rozděleny na pět podcílů. Na základě těchto podcílů bylo vytvořeno 

jedenáct dotazníkových otázek (plus dvě otázky zaměřené na základní osobní charakteristiky), které 

doplnily hlavní výzkumný nástroj, kterým byl standardizovaný dotazník MBI (Maslach Burnout 

Inventory). Kompletní dotazník byl posléze distribuován mezi sociální pracovníky, pracujícími s lidmi 

s duševním onemocněním. 

Celou transformaci cíle do dílčích cílů a posléze do dotazníkových znaků považuji za logicky 

postavenou a srozumitelnou. 
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Hodnocení zpracování výsledků výzkumu:   A   

Odůvodnění: Zpracování výsledků výzkumu a jejich interpretace dosahují standardní úrovně. 

 

Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce:   A   

Odůvodnění: Zvolený cíl práce byl naplněn. 

 

Hodnocení formální stránky práce:   A   

Odůvodnění: Autorka práce dodržela požadavky ÚSP UHK kladené na závěrečné práce. 

 

Hodnocení přínosu práce pro praxi sociální práce či sociální politiky:   A   

Odůvodnění: Téma závěrečné práce se týká oboru sociální práce. Jejím přínosem je zdůraznění 

důležitosti psychohygieny a prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích, především 

v sociální práci s osobami s duševním onemocněním. 

 

Otázky k obhajobě: 

Výsledky výzkumného šetření přinesly některá zajímavá zjištění. Zaujala mě především určitá 

odolnost vůči vyhoření u pracovníků se středoškolským stupněm vzdělání, kteří v některých 

položkách dotazníku MBI dosáhli velmi dobrého skóre. Čím si autorka práce vysvětluje tento 

pozitivní výsledek právě u této skupiny respondentů? 

 

Celkové zhodnocení práce:   C  

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 27. 4. 2017 

Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D. 

 


