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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Jaroslava Skoková, DiS. 
s názvem: Posttraumatická stresová porucha u pracovníků složek integrovaného záchranného
systému
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18 

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)* 

5 

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

37 

5. Celkový počet bodů 86 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké důvody podle Vás nejčastěji vedou zaměstnance/příslušníky základních složek IZS k tomu, že
odbornou psychosociální pomoc nevyhledají?

2. Lze říci, že by zaměstnanci/příslušníci základních složek IZS častěji inklinovali k sebevražednému
jednání?

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

Studentka vypracovala diplomovou práci na velice zajímavé a aktuální téma. Práce je logicky členěna do
kapitol a podkapitol, které na sebe navazují. Styl a sloh práce jsou nadprůměrné. V textu lze najít překlepy
a další podobné nedostatky, které ovšem kvalitu práce nijak zásadně nesnižují. Psaní nadpisů kurzívou s
podtržením není z mého pohledu vhodné.
Samotné téma posttraumatické stresové poruchy je v teoretické části práce zpracováno v dostatečném
rozsahu. Praktická část je zpracována vhodným způsobem. I zde ovšem shledávám drobné nedostatky v
úpravě. Jde například o značení tabulek a obrázků tučným písmem, nebo velká písmena v tabulkách tam,
kde nemají být. Za nevhodné také považuji používání dvou zcela odlišných typů grafů tam, kde to není
nutné.
Diskuze je hodnocením vlastních výsledků, ale obsahuje také srovnání s jinými autory.
Celkově práci hodnotím jako nadprůměrnou, přínosnou pro praxi, dávám známku B (velmi dobře) a
doporučuji k obhajobě.   
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