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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Kateřina Řeháková 
s názvem: Zátěž a stres v povolání radiologického asistenta

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

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) 

31 

5. Celkový počet bodů 84 

Návrh otázek k obhajobě

1. Někteří zaměstnavatelé a zaměstnanci předpokládají, že vysoká úroveň stresu na pracovišti je
normální, nebo že tlak na výkon je jediný způsob, jak zůstat produktivní a ziskový. Co si o tomto
předpokladu myslíte vy?

2. Uveďte některé charakteristiky "zdravého pracoviště".

3. Myslíte si, že v rámci "zdravé organizace" existují akce (činnosti), které mohou snižovat stres a
pracovní zátěž? Pokud ano, jaké by to např. mohli být?

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

Posudek vedoucího práce
PhDr. František Jira
Zátěž a stres v povolání radiologického asistenta
Bakalářská práce, FBMI ČVUT v Praze, 2018

Pracovní zátěž je hypotetický konstrukt, který byl vyvinut a je široce používán v mnoha oblastech studia
lidských zdrojů. Tato konstrukce vyplynula z rozsáhlých výzkumů zaměřených na problematiku kapacity a
omezení, nároků a úkolů, podnětů a motivace, schopností a dovedností, efektivity a priorit pracujících lidí.
Pracovní zátěž je klíčovým faktorem stresu a únavy zaměstnanců na kterémkoli pracovním místě a pozici.
Obecně chápeme stres jako odezvu organismu na jakoukoli výrazně působící zátěž, ať již fyzickou nebo
psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují jedinci přežít "nebezpečí".

Aktuálnost zpracovávaného tématu, které si studentka vybrala v rámci své bakalářské práce je
neoddiskutovatelná, a to zejména v kontextu zdravotnické (pomáhající) profese. V teoretické části své
práce autorka definuje pojmy zátěž a stres, dále se zabývá hlavními obecnými stresory, prožíváním jedince,
projevy stresu a psychohygienou. Další kapitola seznamuje čtenáře s problematikou dlouhodobé zátěže a
stresu, fyzickými a psychickými důsledky, které mohou vyústit až v syndrom vyhoření. V následující
kapitole se autorka zabývá vybranými aspekty stresu a pracovní zátěže v povolání radiologického asistenta
- vyhledává typické stresory v tomto povolání, naznačuje zátěžové situace v kolektivu a otázku role v
pracovním týmu.

V praktické části práce autorka seznamuje čtenáře s cílem výzkumu a stanovenými hypotézami, v krátkosti
se zabývá formou výzkumu, sběrem dat, použitou metodou výzkumu a výběrem vzorku respondentů.
Výsledky jsou deskriptivními statistickými postupy přehledně zpracovány do grafických výstupů (vždy ke
každé otázce v dotazníku jeden graf). Následuje interpretace výsledků a vyhodnocení stanovených hypotéz.
Diskuse a závěr jsou s malými připomínkami přijatelné a postačující.

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni.

Závěr:
Předložená bakalářská práce se zabývá charakteristikami vybraného zaměstnání (radiologický asistent) a
vlivem pracovní zátěže a stresu na  zaměstnance, který může mít podstatný vliv na jejich fyzickou a duševní
pohodu.
K práci mám několik drobných osobních poznámek: mrzí mě, že autorka více nevyužila potenciálu
vybraného tématu a sebraných dat. V rámci teoretické části práce, dle mého mínění, mohla autorka zařadit
rovněž i problematiku neustálého apelu na zvyšování výkonnosti, otázku delegování stále většího množství
úkolů na jednoho pracovníka (mnohdy toto bývá skryto za termínem zvyšování kompetencí - nicméně vždy
se jedná se o navyšování práce), téma motivace, téma šikany a mobingu, záležitost emocionálních nároků
této profese či otázku adaptačního syndromu. 
V praktické části pak lépe interpretovat metodologické ukotvení  výzkumu, rovněž tak i diskuze by snesla
relevantnější zamyšlení nad získanými poznatky.  
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci na katedře
zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva. Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. Navrhuji
hodnocení B (velmi dobře).  

Jméno a příjmení: PhDr. František Jira
Organizace: ÚVN Praha, Radiodiagnostické oddělení
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