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s názvem: Posttraumatická stresová porucha u válečných veteránů a vojáků v činné službě

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 20 

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

10 

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

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Máte představu, co by mohlo zvýšit důvěryhodnost psychologa či kaplana v armádním prostředí?

2. Navrhujete zkvalitnění psychologické přípravy a zvýšení odolnosti příslušníků AČR proti stresu.
Jak probíhá příprava v současnosti a co byste do výcviku pro její zefektivnění zařadila navíc?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské 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  

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



Komentář

Práce zpracovaná na téma "Posttraumatická stresová porucha u válečných veteránů a vojáků v činné službě"
přehledně zpracovává dostupné teoretické definice z této oblasti a znalosti z odborné literatury. Dále
poukazuje na výsledky výzkumných šetření různých autorů k danému tématu.

Získané znalosti z teoretické části jsou aplikované na určitou vymezenou cílovou skupinu lidí s přesně
danými kritérii.
Výsledky získané z výzkumného šetření formou nestandardizovaného anonymního dotazníku, jsou shrnuty
do přehledných grafů a následně vyhodnoceny ve vztahu k daným hypotézám.
Ve vztahu k uvedenému závěru práce, orientovaného čistě na psychologickou přípravu vojáků a činnost
psychologů a kaplanů ve složkách AČR by bylo možné více otázek směrovat na tuto oblast

Závěrem mohu zkonstatovat, že dané cíle práce byly splněny. Autor prokázal dobrou orientaci v dané
literatuře jak v papírové, tak i elektronické podobě.
Práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.
       

Jméno a příjmení: mjr. Mgr. Hana Koďousková
Organizace: hlavní sestra Armády ČR


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


