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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 20 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)* 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

40 

5. Celkový počet bodů 100 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Študentka sa podujala na analýzu veľmi závažnej témy. Profesia pracovníkov integrovaného záchranného
systému patrí svojimi charakteristikami k vysoko náročným,  či už nárokmi na fyzickú alebo  psychickú a
odbornú kondíciu. Práca je vykonávaná vo v permanentne  stresovom prostredí, výnimočne náročnom na
komunikačné zručnosti a emočnú stabilitu. V súvislosti so spoločenským nedocenením je vytvorené vhodné
prostredie pre vznik syndrómu vyhorenia ako skupinovej charakteristiky.
Postup poslucháčky pri konštrukcii projektu výskumu vykazuje známky korektného multidisciplinárneho
prístupu.
Teoretická časť práce pozostáva z identifikácie základných pojmov, definovania symptómov syndrómu
vyhorenia, jeho fázovania a analýze vzniku a jeho vývoja. Autorka sa ďalej venuje sociálnym determinantom
javu   formám prevencie.

Pracovná morálka a pripravenosť  k spracovaniu témy je prezentovaná výslednou formou a kvalitou práce.

Praktická časť práce má jasne stanovené hypotézy, vhodne zvolený spôsob spracovania výsledkov
dotazníkového zisťovania a formulovanie výsledkov výskumu. V rámci diskusie prezentuje autorka
kvalifikovanú komunikáciu s výsledkami  výskumov iných  pracovísk.

V závere práca obsahuje prezentovanie možností ochrany pred zničujúcim pôsobením stresorov na
individuálnej úrovni i v rámci organizačných opatrení. Výstupom práce sú návody na konštrukciu
optimalizačných riešení preventívnych opatrení.   
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