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1. Obsah a struktura práce 

Bakalářská práce řeší otázky stresů, které vyplývají z pracovních situací, vztahů a 

podmínek na pracovišti a také zvláštnosti způsobů zvládání těchto náročných životních situací 

u jednotlivců. Teoretická část (24 str.) představuje popis základních témat, která se k dané 

problematice váží, tj. základní charakteristiky stresu uváděných ve světově známých teoriích, 

deskripci copingových strategií ke zvládání stresu a konečně metody používané ve výzkumu 

stresu.  

Empirickou část (celkově 23 stran, včetně literatury) tvoří čtyři podrobné kazuistiky 

vybraných zaměstnanců. Cílový soubor zahrnuje asistenty a asistentky. Kazuistiky uzavírá 

diskuse (4 str.), práce je opatřena stručným závěrem a rozsáhlými přílohami. 

Bakalářská práce je obsahově vyvážená, dobře strukturovaná a provázaná. Zahrnuje 

všechny potřebné náležitosti.  Obsah a struktura teoretické a výzkumné části práce 

odpovídají příslušnému názvu.  

 

2. Odborná úroveň 

V teoretické části dokázala studentka vybrat z  odborné literatury klíčová témata a 

velmi dobře vystihnout hlavní charakteristiky popisovaných fenoménů. Výzkumné šetření, 

provedené v rámci bakalářské práce, studentka realizovala přiměřenými postupy (kombinací 

polostrukturovaného rozhovoru a dvou známých dotazníkových metod, používaných pro 

řešení dané problematiky), i když pro dané téma by byly možná lepší postupy kvantitativní. 

Získaná data adekvátním způsobem zhodnotila, popsala a diskutovala. Vzhledem k použitým 

dotazníkům mohla být data více presentována v kvantitativní formě. Text má jasné závěry i 

drobná doporučení pro další bádání v této oblasti - nabízí některé podněty pro příští výzkum. 

 

3. Práce s literaturou 

K vypracování bakalářské práce použila novější české i zahraniční odborné prameny 

v dostatečném rozsahu. Prokázala schopnost literaturu vyhledávat a kvalitně zpracovávat. 

Autory citovala v souladu s citační normou, citované prameny jsou representativní pro danou 

oblast. 

 

4. Grafické zpracování 

Text má předepsané velmi dobré grafické zpracování bez nedostatků. Pro větší 

názornost aplikovala jednu přehlednou tabulku. Grafy, obrázky a schémata nepoužila.  

 

5. Jazyková úroveň 



Studentka zvládla bakalářskou práci po jazykové stránce výborně. Použila vytříbenou 

terminologicky správnou řeč, vhodným způsobem podala výklad podstatných témat. Po 

gramatické a stylistické stránce je práce výborná. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jak by se získané výsledky daly zúročit v praxi? 

 Jestliže je řešené téma v literatuře bohatě zastoupeno a umožňuje formulaci hypotéz, 

pro nebyl použit kvantitativní výzkum? 

 

7. Závěrečné hodnocení 

Klady práce:  

 velmi dobře zpracovaná teoretická část práce s použitím representativní odborné 

literatury; 

 zřetelně vymezený cíl práce; 

 využitelnost získaných výsledků pro intervence v praxi. 

Nedostatky práce: 

 řešená problematika je badatelsky hodně prozkoumaná a v literatuře široce popsaná. 

Z tohoto hlediska by stálo za zvážení, zda by pro tuto oblast nebyl vhodnější 

kvantitativní výzkumný postup.  

 

Přes uvedené dílčí nedostatky splňuje bakalářská práce základní nároky kladené na 

tento typ kvalifikačních prací. Navrhuji její přijetí k obhajobě se známkou výborně. 

 

Datum: 1. 9. 2014                                            doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

 

 

 


