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Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Ivety Potiorové: 

„Vybrané charakteristiky rodinného soužití s profesionálním hasičem“ 
 

 Téma předložené diplomové práce vnímám jako aktuální a velmi užitečné jak 

z pohledu výzkumného, tak s pohledu praktické psychologické, terapeutické i sociální péče.  

 

 Literárně přehledovou část autorka člení do dvou tematických celků. V prvním se 

věnuje charakteristikám služby u hasičského záchranného sboru – pracovním podmínkám a 

psychologické službě u HZS ČR. V druhém pak svou pozornost zaměřuje na dopad hasičské 

profese na rodinný život – work-family konflikt, rodinu a osobnost v partnerských vztazích, 

nejčastější témata identifikovaná v rodinách hasičů a copingové strategie partnerek hasičů. 

  

 Tuto část práce hodnotím jako zdařilou. Autorka dle mého posouzení vhodně 

tematicky volila kapitoly a přehledně je zpracovala vzhledem k zamýšlenému empirickému 

šetření. Autorka pracovala s rozsáhlým množstvím našich i zahraničních literárních zdrojů, 

včetně internetových odkazů. 

 

 V rámci výzkumné části si autorka vytýčila 4 základní výzkumné otázky – str. 41 – 

42. Pro svůj výzkum si zvolila kvalitativní formu a pracovala s 10 respondentkami. Výsledky 

svého výzkumu zpracovala v několika formách: 1) Výsledky uspořádané podle výzkumných 

otázek, kde je komentář autorky doplněn o autentické výpovědi respondentek; 2) Shrnutí 

výsledků, kde rozpracovává jednotlivá témata, která se v rámci výzkumu ukázala jako zásadní 

v rodinném soužití s profesionálním hasičem.     

 

 Tuto část práce pokládám rovněž za zdařilou. Výzkumné otázky, charakteristiky 

výzkumného souboru, zvolené výzkumné metody a rovněž metody zpracování dat jsou 

náležitě popsány a doplněny informacemi o způsobu šetření. Za kvalitně zpracovanou 

považuji kapitolu „Diskuse“, kde autorka komentuje výsledky svého výzkumu a věnuje se na 

různých úrovních jeho limitům. 

 

 Závěrem nutno říci, že kromě originality zvoleného tématu vnímám i množství práce, 

která spočívala zejména v realizaci rozhovorů s respondentkami a jejich zpracováním. 

V rámci diskuse by mě zajímalo, v jakém směru by bylo dle autorky vhodné zacílit další 

výzkum v této oblasti.  

 

 Předloženou diplomní práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení „výborně“.     
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