
OPONENTSKÝ POSUDEK 

bakalářské práce Ivany Césarové 

Téma předkládané absolventské práce je: ,,Telefonická krizová intervence“.  

Práce byla vypracována v rozsahu 57 stran. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou, 

poměr obsahu obou částí je vyvážený. 

 V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které jí vedly k výběru tématu, které je 

vzhledem ke studovanému oboru zvoleno vhodně a je stále aktuální. 

 Stanovuje si cíle práce pro část teoretickou i praktickou. 

 Část teoretická je rozdělena do 5 hlavních kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují. Celá teoretická část je vhodně zpracovaná, přehledná, srozumitelná, objevují se zde 

však překlepy a vynechávky písmen, či nevhodné formulace ( např.str.25 …..,co nám přijde 

jako pitomost,…). 

V první kapitole této práce se autorka věnuje vysvětlení pojmů krize a krizová intervence. 

Kapitola je dále členěna na podkapitoly, zabývají se charakteristikou, příčinami, projevy, 

jednotlivými fázemi, typy, řešením krize, obsahem, cílem, principy a formami krizové 

intervence. Vhodné je zařazení kapitoly řešící aktuální možnosti pomoci přes internet. 

Druhá kapitola se zabývá historií linek TKI ve světě a v ČR. 

Třetí kapitola představuje vybrané linky v ČR. 

Čtvrtá kapitola je věnována telefonické krizové intervenci a pátá Lince bezpečí. 

Podkapitola 5.3 představuje zajímavé projekty sdružení Linky bezpečí.  

Část praktickou tvoří také 4 kapitoly a několik podkapitol. V 1.kapitole „Jak se stát 

konzultantem“postrádám informace, týkající se podmínek přijetí do kurzu telefonické krizové 

intervence. Autorka nás seznamuje až s průběhem kurzu a systémem následného vzdělávání, 

povinnými a nepovinnými aktivitami. 

Druhá kapitola praktické části se zabývá popisem pracoviště SLB (sdružení Linky 

bezpečí). 

Třetí kapitola „Moje hovory“je věnována hovorům na LB, které autorka vybrala jako 

nejsilnější zážitky ze své praxe konzultantky LB. Zde stručně formuluje řešený problém, 

průběh rozhovoru, nabízená řešení a pravděpodobné řešení situace. Čtenář tak získá představu 

o tom, co obnáší vlastní práce konzultanta na LB. 

Čtvrtá kapitola je věnována provedenému průzkumu. V podkapitole 4.1 jsou formulovány 

3hypotézy. Jsou málo srozumitelné a formulace první z nich je příliš komplikovaná. 

Jednotlivé kategorie konzultantů, které zde autorka zmiňuje, ve své bakalářské práci 

podrobněji neobjasňuje. Zmínku o čtyřech kategoriích nalezneme v posledním odstavci na 

str.37. Podkapitola 4.2 „Dotazník“ je ve svém úvodu zmatečná. Celé znění dotazníku 

nalezneme následně na str.47. Obsahuje 10 otázek a jeho vyplnění respondenty příliš nezatíží, 

autorka jich získala 48. Na str.48 uvádí, že různými způsoby oslovila 72 kolegů a 48 z nich 

bylo ochotno dotazník vyplnit. Určitě by stálo za zmínku, jaké to ty všechny způsoby byly. 

Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku je přehledné, k ot.č. 4 opět postrádám specifikaci 

čtyř zmiňovaných kategorií konzultantů. Zajímavá je shoda v odpovědích na ot.č.6, že všichni 

konzultanti, nastupující do I.kategorie, měli nějaké obavy ze svého následného působení. 

Komentáře a ilustrativní grafy u některých odpovědí jsou přínosné. V odpovědích na ot.č.8 je 

široká škála témat, která konzultanti uvádějí jako nejobtížnější při vedení hovoru. Autorka zde 



uvádí, že se hypotéza nepotvrdila. Domnívám se, že nebyla vhodně stanovena. Bylo by 

vhodnější v otázce dotazníku nabídnout určité kategorie či skupiny témat k výběru. Ve 

vyhodnocení též postrádám hodnotící kritérium pro stanovení pořadí odpovědí, graf odpovědi 

zpřehledňuje.Ve vyhodnocení ot.č. 9 se z odpovědí na potvrzení hypotézy opět příliš usuzovat 

nedá. Osobní rozvoj konzultantů, zmiňovaný jako smysl práce na LB v odpovědích na ot.č.10, 

by zasloužil bližší vysvětlení. Možnost potvrzení třetí hypotézy je diskutabilní. 

V závěru je stručné shrnutí teoretické i praktické části, rozboru dotazníku, odkaz na 

internetové stránky krizové intervence, zmínka o dostupnosti odborných informací. 

Dostupných zdrojů informací bylo použito vhodným způsobem, práce s literaturou je dobrá, z  

vhodných odborných publikací autorka mohla použít víc titulů. Seznam použité literaratury 

by zasloužil také zpřehlednění podle typu zdrojů. 

Cenná je možnost autorky situaci posuzovat z vlastní, více než roční, zkušenosti  práce na 

Lince bezpečí. Jak v závěru práce uvádí, přemýšlela o tom, jak by výsledky mohly ovlivnit 

její další práci na LB. Tím, že svým respondentům – kolegům zprostředkuje zpětnou vazbu, 

její práce získává smysl. 

Cíle práce, stanovené v úvodu práce autorka splnila, seznamuje s pojmy, které si stanovila . 

Práce je opatřena vhodnou přílohou. Seznam příloh bych zařadila vpředu. 

Po jazykové i stylistické stránce je práce dobrá, objevují se drobné nedostatky (překlepy, 

neobratné formulace, nevhodně formulované hypotézy). 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky jako náměty k diskusi navrhuji tyto:  

1) Uveďte zmiňované 4 kategorie konzultantů LB a jak se od sebe liší? 

 

 

Vypracovala: …………………………….. 

Mgr. Lenka Chittussiová 

V Praze dne 13.8..2011 

 

 

 


