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Autorka ve své práci přibližuje výzkumnou problematiku exponovaných profesí a 

jejich dopad na kvalitu rodinného života. Jako modelová zátěžová profese zde slouží práce 

profesionálních hasičů.  

Teoretická část práce se zaměřuje zejména na zpracování základních teoretických 

východisek – charakteristika služby u hasičského záchranného sboru, zejména s pohledu 

práce se strese a riziky profese, nevyjímaje specifickou roli Psychologické služby u sboru. 

Citlivě zpracovaný text tvoří rovněž kapitola o dopadech profese hasičů na rodinný život a 

provoz v kontextu současné podoby rodiny v ČR. Autorka zde zaměřuje pozornost zejména 

na problémová rodinná témata a copingové strategie partnerek profesionálních hasičů.  

Empirická část práce si klade otázku uvedenou v názvu práce a pokouší se na ni 

odpovědět pomocí kvalitativně laděného výzkumného designu v podobě polostrukturovaných 

rozhovorů s partnerkami hasičů. (Před samotnými výzkumnými rozhovory proběhla i pilotáž, 

která sloužila k doladění metody. Autorka zpracovává rozhovory vytypovaných 

respondenetek pomocí tématické analýzy. Hlavní témata soužití rodin, která takto vystupují, 

do popředí jsou: směnný režim, odloučení od partnera, potřeba až extrémně pečlivého 

plánování času, strach o partnera a přizpůsobování se profesi.  V oblasti copingových strategií 

dominuje potřeba sociální opory, kterou mj. pro některé naplňuje i profesní psychologická 

služba. Autorka svá data detailně dokládá jak výroky respondentek, tak i bohatým literárně 

teoretickým zázemím, přičemž se snaží respektovat důsledně i etická pravidla výzkumu. Práce 

je rovněž dokumentována přílohami, které tvořily podklad pro daný výzkum. Rozsáhlá 

s dobře strukturovaná je i závěrečná diskuse.  

Uvítala bych, kdyby autorka DP v ústní prezentaci zmínila konkrétní doporučení pro 

preventivní intervence ve zkoumané oblasti.  

Závěrem přes drobné připomínky plně doporučuji, aby se předložená diplomová práce 

stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK, a navrhuji hodnocení výborně.  
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