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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Práce se tématem zabývá. Nastíněné téma je zpracováno velmi povrchně.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých

částí práce, případně jejich úplnosti?

Struktura diplomové práce je logická, jednotlivá téma mají souvislost, ale chybí jejich

rozpracování. V diplomové části chybí zásadní kapitola - diskuze nad výsledky. Autor po

prezentaci výsledků píše rovnou závěr práce.

3. Základní zhodnocení diplomové práce

Jedná se o práci, která si dává za cíl zmapovat a vyhodnotit současný stav týmů

posttraumatické péče u HZSa následně upravit metodiku jejich základní odborné přípravy.

Následně autor tento cíl zhodnotil jako nerealistický a stanovuje si nové:

Vyhodnocení současného stavu

Možné směry využití a nasazení týmů

Četnost odborné přípravy

Rozšíření základního povědomí o psychologické službě HZS.

V kapitole vyhodnocení cílů se autor těmito cíly zabývá pouze okrajově. Prakticky se

nedozvíme současný stav týmů TPP a dále se nedozvídáme nic o rozšíření povědomí o

psychologické službě.

Dále není zřejmé na základě, jakých teoretických poznatků konstruoval autor své hypotézy.

Z metodologického hlediska není zřejmé, jakým nástrojem hodlá své hypotézy ověřit.

Příkladem může být hypotéza č.3 u týmů posttraumatické péče, která se dle autora potvrdila,

ale z výsledků vyplývá, že 20 respondentů odpovědělo ve prospěch hypotézy, ale 19

respondentů proti stanovené hypotéze.



Zásadním nedostatkem práce je nedostatečná práce s literaturou, kde se autor opírá de facto

jen o 3 literární zdroje, dvě kvalifikační práce a 5 interních zdrojů z HZSČR. V kapitole

Legislativa autor pouze vyjmenuje interní akty řízení, ale vůbec nepopisuje jejich obsah

vzhledem ke zvolenému tématu.

Celkově lze zhodnotit práci jako rámec k dobrému tématu bez hlubšího teoretického

prozkoumání a metodologického postupu vedoucího k reálným výsledkům.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Nelze konstatovat přínos z hlediska nových poznatků.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Použití studijních pramenů je na hranici minima vzhledem k požadavkům na diplomovou

práci.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránky, formální zpracování):

Bez výhrad.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Jak tvořil autor hypotézy?

Ze kterých teoretických poznatků vycházel?

Co je kritériem pro potvrzení jednotlivých hypotéz?

Jak lze vysvětlit autorovo tvrzení o platnosti hypotézy Č. 3 u týmu posttraumatické péče

s obrázkem Č. 13 na straně 42?

10. Práci hodnotím:

Dobře v závislosti na průběhu obhajoby
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