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Téma a cíl práce: 

Téma, které zvolila pro svou diplomovou práci Růžena Tichá, považuji za zajímavé zejména 

proto, že umožňuje tzv. pohled z druhé strany. Obvykle si totiž při zvuku sirén nepokládáme 

otázku, co při zásahu prožívají nebo jak se vyrovnávají s těžkými situacemi ti, kteří 

zachraňují. Hluboký profesní zájem Růženy Tiché (pracuje ve Zdravotnickém zařízení 

ministerstva vnitra) ji přivedl k rozhodnutí podívat se blíže právě na hasiče - záchranáře, 

zachytit etické aspekty a dilemata jejich práce a zároveň zhodnotit formy a rozsah podpory při 

zvládání náročných situací (viz s. 7 a 54). Vytýčené cíle se dle mého názoru podařilo autorce 

práce naplnit.  

 

 

Struktura a obsah práce:  

Předložená práce o celkovém rozsahu 97 stran bez příloh má přehlednou a dobře uspořádanou 

strukturu. Člení na dvě části – teoretickou a empirickou. V první části se Růžena Tichá věnuje 

historii oboru i Hasičského záchranného sboru, u kterého následuje i popis jeho současné 

situace včetně legislativního a organizačního zakotvení v rámci Integrovaného záchranného 

systému. Nejrozsáhlejší kapitoly teoretické části tvoří témata morálky a etiky (včetně 

profesní), a s tím související problematika hodnot (celkem 21 stran). Zde by zejména kapitole 

věnované hodnotám prospělo větší zacílení a propojení na oblast profesní etiky. Vzhledem 

k vytýčenému tématu jsou poslední kapitoly teoretické části věnovány i otázkám stresu 

a psychologické podpoře hasičů - záchranářů.  

V empirické části práce poskytuje autorka nejprve informaci o kvalitativní metodologii a dále 

popisuje postup a výsledky výzkumu, kde pro podložení argumentace využívá citací 

z jednotlivých rozhovorů.  

Při zpracování diplomové práce se Růžena Tichá opírala o velké množství relevantní 

literatury, kterou dokázala velmi dobře uplatnit jak v teoretické, tak empirické části. Drobnou 

výhradou je, přes dostatečné množství titulů v češtině, nevyužití zahraniční literatury.   

 

 

Metody výzkumu: 

Vzhledem k cíli práce zvolila Růžena Tichá pro realizaci vlastního výzkumu vhodně 

kvalitativní metodologii, konkrétně metodu zakotvené teorie. Využití metody v práci autorky 

je zdařilé. Formou polostrukturovaných rozhovorů a následné výstižné kategorizace pojmů se 

jí podařilo zachytit pohled na danou problematiku jak hasičů - záchranářů, tak jejich velitelů. 

Při realizaci vlastního výzkumu se nedopustila metodologických chyb, správně dbala i na 

etickou stránku výzkumu.  
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Formální náležitosti, grafická a jazyková úprava:  

Celkový rozsah práce je v souladu s požadavkem, projekt diplomové práce je součástí příloh. 

V práci se nevyskytují žádné gramatické a ani stylistické chyby, pouze ojediněle se objevuje 

chybějící písmeno. Práce je psána srozumitelnou a čtivou formou a vyznačuje se také velmi 

dobrou grafickou úrovní.  

 

 

Celkové zhodnocení: 

V předložené diplomové práci se Růženě Tiché podařilo velmi dobře vypořádat s poměrně 

složitým tématem etických aspektů práce hasiče - záchranáře. Práce obsahuje celou řadu 

zajímavých informací z oblasti vnímání své práce hasiči - záchranáři, jejich pojetí etiky, 

pohled na řešení dilematických situací a přijímání forem psychologické podpory. Skutečnost, 

že se podařilo zachytit jak pohled z pozice člena týmu, tak z pozice velitele a vzájemně je 

porovnat, je velkým pozitivem. Také upozornění na skutečnost, že psychologická forma 

podpory není dostatečně hasiči - záchranáři využívána, i s poukazem na možné důvody, může 

pomoci zefektivnit tuto oblast psychologické podpory v rámci Hasičského záchranného sboru 

ČR.  

Na závěr bych zároveň ráda vyzdvihla aktivitu autorky a její svědomitost, se kterou k psaní 

práce přistupovala.  

   

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce Růženy Tiché splňuje svým rozsahem i způsobem zpracování 

zcela stanovené požadavky. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm 

výborně.  

 

 

 

 

 

Doplňující otázky a podněty k obhajobě:  

1) Proveďte reflexi průběhu a výsledků výzkumu a definujte, zda je nějaká oblast, které 

jste mohla věnovat větší pozornost.   

2) Uveďte, jaké by podle Vás mohly být konkrétní náměty na další výzkumy v této 

oblasti.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 5. června 2011  

 

 

 

 

Ingrid Štegmannová 


