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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Michaela Lodinská 
s názvem: Analýza psychické připravenosti členů IZS na mimořádné události
 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)* 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)* 

9 

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

38 

5. Celkový počet bodů 89 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou typické obranné mechanizmy při akutním stresu?

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

Autorka pojala projevy agrese u lidí zasažených mimořádnou událostí zúženě - pojímá ji jako negativní,
sociálně nežádoucí či dokonce patologický jev. Ve většině případů se však u mimořádných událostí
agresivita objevuje jako jeden z obranných mechanizmů vznikající v reakci na velkou psychickou zátěž,
která se s těmito událostmi pojí. Dá se říci, že se jedná o přirozený (fyziologický) projev, který se pojí s
vysokou hladinou subjektivně prožívaného stresu (často v kombinaci s fyzickou bolestí při zranění), a
záchranáři by k tomu tak měli primárně přistupovat.
Vzdělávací programy příslušníků a zaměstnanců IZS v oblasti psychické připravenosti na mimořádné
události spadají převážně do kompetence psychologické služby dané složky IZS, která je také pro
příslušníky pravidelně pořádá. Účast na daném vzdělávání je převážně dobrovolná. Např. u HZS ČR
odbornou přípravou, která se zaměřuje na poskytování první psychické pomoci osobám zasaženým
mimořádnou událostí včetně jednání s agresivní osobou, prošlo do současnosti bezmála 900 příslušníků a
občanských zaměstnanců. Bylo vydáno také metodické DVD, které je volně dostupné i na internetu může
být využito k samostudiu. Výukové DVD má sloužit hasičům a záchranářům k tomu, aby se snáze orientovali
v tom, jak se lidé zasažení mimořádnou události cítí a zejména v tom, jak s nimi mohou v těchto těžkých
chvílích mluvit. Zaměřuje se i na komunikaci s agresivní osobou. Tyto specializované odborné přípravy a
materiály v práci nebyly zmíněny.
Některé z interních pokynů, ze kterých autorka při zpracování diplomové práce vycházela, jsou v současné
době aktualizovány, tudíž citovaná verze pokynu je již neplatná a nereflektuje aktuální stav.
Práce vykazuje drobné formální nedostatky, jako jsou např. vynechaná písmena ve slovech, chybné
skloňování, ponechané předložky na konci řádku, či nepřesnosti ve větné stavbě.
Až na zmíněné nedostatky, celkově práce dosahuje velmi dobré úrovně zpracování.

Jméno a příjmení: kpt. Mgr. Martina Wolf Čapková
Organizace: Psychologické pracoviště odboru integrovaného
záchranného systému a výkonu služby, MV- GŘ HZS
Kontaktní adresa: Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
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