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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Vít Ďurďa 
s názvem: Stres a jeho dopad na pracovníky v přednemocniční neodkladné péči

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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

9 

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

35 

5. Celkový počet bodů 87 

Návrh otázek k obhajobě

1. Otázka 13- uvádí několik možností KPR dítěte , zranění kolegy , autonehoda - opravdu způsobují
všechny tyto stresory stejnou zátěž?

2. Existuje standardizovaný dotazník na měření stresu zaměstnanců?

3. Jak mohou být výsledky této práce uplatněny v praxi?

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

Autor BP pojednává o tématu : "Stres a jeho dopad na pracovníky v přednemocniční neodkladné péči"
toto téma je velmi aktuální a výzkum v této oblasti je velmi potřebný.

Autor překldádá balanocvaný úvod kde dobře prezentuje problematiku stresu a vyhoření.
- I přesto že zkratka jako ZZS je známá a často používaná je dobré ji vždy rozepsat když je v textu poprvé
- Obrazky nejsou textem nijak komnetovány. Bylo by dobré úvest důvody pro jejich využití

V rámci měření vyhoření by bylo dobré zmínit některé více známé dotazníky : Shorom Melamed Burnout
Measure , Oldenburg Burnout Inventory nebo dotazník vyhoření od Maslachové

Metodologie je prezentována jasně a výstižně. K samotným otázkám mám několik připomínek :
Délka pracovní činnosti - nenabízí rovnoměrně odstupňované odpovědi - 2 roky, 3 roky , 5 let - bylo by lepší
mít rovnoměrné rozestupy v odpovědích

Cítíte se stresovaný ? - bylo by dobré se i zeptat zda to je denně, pravidelně, občas?

Otázka 8 - víte co znamená syndrom vyhoření a jak se projevuje - jedná se vlastně o dvě otázky takže by
bylo dobré je rozdělit

Naplňování ostatních potřeb - mít dostatek času a opravdu ho věnovat vlastním potřebám mohou být dvě
různé věci

Otázka 13 - ne všechny stresory mohou vyvolat stejnou reakci

Otázka 20 - Úzkost a deprese - vzhledem k devaluaci a nadměrnému užívání tohoto pojmu nevím zda je
vhodné tuto otázku klást tímto stylem

diskuze je stručná balancovaná a dobře zpracována.

Oceňuji že se autor používal především aktuální literaturu ale počet zdrojů se mi zdá příliš nízký pro účely
této práce.

Celkově práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B  (velmi dobře)

       

Jméno a příjmení: Martina Vňuková, MSc.
Organizace: Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN
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