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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jiří Hájek 
s názvem: Vliv mimořádných a zátěžových situací na účastníka vojenských misí

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) 

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 88 

Návrh otázek k obhajobě

1. V diskuzi uvádíte, že Vám byla psychologická intervence psychologa v místě nasazení spíše přítěží
a v další kapitole popisujete jejich nezastupitelnou úlohu v kontingentu. V čem tedy vidíte tuto
nezastupitelnost?

2. Nejen ze závěrů Vaší práce je patrné, že psychologická pomoc nejen pro vojáky po návratu ze
zahraniční operace, ale i jejich rodinné příslušníky je hodnocena pouze jako formální a
nesystematická. Máte nějaká doporučení, která by pomohla psychologické případně duchovní službě
AČR pomoci stát se systémovou?

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 na téma "Vliv mimořádných událostí a zátěžových situací na účastníka vojenských misí" zpracovává
dostupné teoretické definice z oblasti mimořádných událostí a možných reakcí na ně. Dále zde získáváme
historický přehled zahraničních vojenských operací na území Afganistanu, kterých se 43.výsadkový prapor
v Chrudimi účastnil.

Získané znalosti z teoretické části jsou aplikované na určitou vymezenou cílovou skupinu lidí, která se
účastnila ve stejný okamžik zahraniční vojenské operace. Společným a ovlivňujícím ukazatelem pro toto
výzkumné šetření , tedy pro všechny respondenty, je zde zkušenost z tragikou událostí a to smrtí kolegů při
plnění služebních úkolů v místě nasazení.

Výsledky získané z výzkumného šetření formou nestandardizovaného anonymního dotazníku, jsou shrnuty
do přehledných tabulek a grafů, následně vyhodnoceny ve vztahu k daným hypotézám.

Jako celek nese práce silný emocionální náboj a hrdost na vykonávanou službu autora. V některých
oblastech je nutné vyvinout u čtenáře zvýšenou míru soustředění, aby nedošlo ke ztrátě pointy.
Vzhledem ke zvolenému tématu a kompaktní skupině ve stejném místě a čase, by bylo možné a velmi
zajímavé tuto práci více rozvést o reakce příslušníků (tedy vlivy) na vzniklé mimořádné události v místě
nasazení v několika časových sledech.

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: .....................................


