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Autor bakalářské práce si zvolil téma, které k vypracování teoretické části vyžaduje nejen 

znalosti z oblasti odborné specializace (požární ochrana), ale také z oblasti psychologie, 

zejména pak znalost problematiky stresu a zvládání zátěže. Teoretická část je dále zaměřena 

na předpoklady k přijetí hasiče do služebního poměru, odbornou přípravu hasičů, způsoby a 

provedení vyhlášení poplachu. Odborné termíny autor objasňuje a používá adekvátně, 

s odkazy na odbornou literaturu, svědčí to o porozumění problematice a navíc je zde patrný 

vliv vlastních zkušeností získaných profesí profesionálního hasiče – velitele. 

 

Cíl práce je formulován v souladu s odborným a profesním zaměřením autora. K jeho 

dosažení je použit jako metoda sběru dat dotazník. Oceňuji, že se jedná o dotazníky vlastní 
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konstrukce, které odpovídají metodologickým zásadám, jednotlivé položky jsou formulovány 

srozumitelně. Dotazníky pro velitele jednotek navíc byly přeloženy do několika cizích jazyků 

(anglický, německý, polský, slovenský). Výzkumný soubor hasičů Libereckého kraje je 

možné vzhledem k četnosti respondentů označit jako reprezentativní, získaná data jsou 

zpracována statisticky (převážně v relativních četnostech) a prezentována pomocí 

přehledných tabulek a grafů. Obsahová analýza a interpretace získaných dat kladou nároky na 

dobré porozumění tématu, na schopnost vidět důležité vztahy a souvislosti mezi proměnnými, 

ale také na práci s jazykovou sémantikou. Autor se zaměřuje spíše na interpretaci položek 

(zdrojů a oblastí stresu) s nejvyššími a nejnižšími dosaženými hodnotami, pro splnění cílů 

práce je to však dostačující. Dále autor popisuje a také vzájemně porovnává a analyzuje 

způsoby vyhlášení poplachu v ČR a u vybraných zahraničních jednotek.  

 

V diskusi autor obohacuje interpretaci dat o vlastní pohled a zkušenosti získané praxí, 

v závěru pak kromě shrnutí nabízí i možnosti využití poznatků získaných výzkumem při práci 

jednotek HZS v Libereckém kraji. Téma zvládání stresu a zátěže u profesionálních hasičů a 

zejména využívání odborné psychologické pomoci je u této cílové skupiny stále 

tabuizovaným, tedy vysoce aktuálním tématem. Právě aktivní zapojení hasičů do této 

problematiky by mohlo pomoci k prohloubení spolupráce s psychologickým servisem, ale 

zejména k efektivnějšímu zvládání náročných situací, které tato profese přináší. 

 

Práci doporučuji – nedoporučuji k obhajobě (nehodící se škrtne). 

 

 

Navržená klasifikace:   výborně (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl(a)) 
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