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studenta:  Bc. Pavla Dostálová 
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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17 

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)* 

10 

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

37 

5. Celkový počet bodů 93 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. V návaznosti na později sesbíraná data představte úroveň pracovní zátěže u policistů pracujících
na tísňové lince 158.

2. 

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

Diplomovou práci s názvem Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek sepsanou Bc.
Pavlou Dostálovou hodnotím jako výbornou. Především bych chtěl vyzdvihnout osobní přístup autorky a její
nasazení ve výzkumném projektu, který svým rozsahem dalece přesahuje záběr jedné diplomové práce.
Autorka aktivně podporovala i ty části výzkumu, které přímo nesouvisely s její prací a ochotně se účastnila
pracovních schůzek se členy IZS a dalšími odborníky. I jejím přičiněním by mohlo dojít k popisu zátěže
operátorů tísňových linek v takové míře, která v našich podmínkách zatím nebyla uskutečněna. Do termínu
odevzdání práce sice nedošlo k završení zamýšleného počtu respondentů, ale výzkumný projekt pokračuje i
nadále. Na vině byly především administrativní průtahy, které mohla autorka ovlivnit jen v minimální míře.
I přesto byl základní minimální počet respondentů splněn a výsledky slouží jako pilotní studie před
rozšířením výzkumu do celé republiky. Cíle práce považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě.           
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Podpis: .....................................
Datum: .....................................


