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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Pavla Dostálová 
s názvem: Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek
 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)* 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 16 

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)* 

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 84 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakou příčinu shledáváte v projevech agresivity vůči pracovníkům operačních středisek?

2. Hovoří výzkumné prameny něco o rychlosti získání syndromu vyhoření u pracovníků operačních
středisek?

3. V souvislosti s H4 ( že si většina operátorů po extrémní zátěži v práci raději promluví s
proškoleným kolegou) je oficiálně označena jako debriefing. Vysvětlete prosím jeho princip a aplikaci
v praxi.

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

Teoretická část práce je zpracována v základní poznatkové rovině za použití odpovídajícího množství
odborných pramenů. V některých případech absence citací přímých v případech kdy se jedná o původní
pojmy autora (str. 16, 19, 31, 25 aj.).
Praktická část diplomové práce je zpracována poměrně obšírně, včetně výčtu základních pojmů, popisu
SWOT analýzy aj., což je v případě kvalifikační práce této úrovně (DP) až nestandartní. Jako nestandartní je
i užití převzatých standardizovaných dotazníků, neboť se má za to, že sestavením vlastního dotazníku a jeho
zpracováním diplomant prokazuje schopnost vlastní výzkumné práce. Množství použitých metod je v tomto
případě až příliš komplikované a zbytečně nadlimitní. Diplomová práce s názvem  Analýza emoční a
psychické zátěže pracovníků tísňových linek se ve výzkumné části práce orientuje převážně na analýzu
psychické zátěže, analýza emoční zátěže je zde značně upozaděna, jak tomu nasvědčují i stanovené
hypotézy, které (vyjma H 3) se orientují na otázky psychické zátěže. Návrhy na doporučení a zlepšení
situace vyznívají poměrně vágně a neurčitě. 
Nicméně je potřeba vyzvednout i kladné stránky práce, jakož především snahu o co nejobsažnější postižení
dané problematiky včetně invence vložení do zpracování praktické části práce.         

Jméno a příjmení: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Organizace:
Kontaktní adresa:


Podpis: .....................................
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