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1. Obsah a struktura práce 

Autorka se ve své teoretické části zaměřuje na obecné pojetí stresu a jeho biologických a 
psychologických aspektů, vymezuje specifika stresu v pracovním životě. Toto téma vcelku odpovídá 
zaměření katedry.  Věnuje se strategiím zvládání stresu, metodám zkoumání stresu a jeho zvládání. 
Zároveň v teoretické části popisuje charakteristiky skupiny, jimž je věnována empirická část práce. 
Empirická část je tvořena kazuistikami pracovníků na asistentských pozicích. Formou kazuistik je 
zkoumána povaha jejich práce a z ní vyplývající stresory, subjektivní hodnocení pracovního stresu a 
preference strategií zvládání. V závěrečné diskusi jsou vymezeny společné rysy identifikované v rámci 
kazuistik, které jsou konfrontovány s teoretickými poznatky v rámci dané problematiky. Téma je 
zpracované logicky, je znát, že autorka se snaží v bohatě popsané literatuře orientovat a vyjmout 
pouze nejpodstatnější koncepty, postupuje od obecného ke konkrétním zjištěním. Rozsah textu 
odpovídá požadavkům, výklad je pochopitelný a přehledný.  Autorka věnovala velkou péči i 
systematickému zpracování příloh. 

2. Odborná úroveň 

I když je téma stresu a jeho zvládání poměrně často zpracovávané, autorce se podle mého 
názoru podařilo problematiku představit v konkrétní a na úrovni bakalářské práce nadstandardně 
propracované rovině. Teoretickou a empirickou část vnímám jako dobře provázané, kvalitativní studii 
sice jako minimalistickou, ale vcelku dobře provedenou a závěry a diskusi jako zcela dostačující – 
oceňuji, že autorka při diskusi a interpretaci shromážděných dat přemýšlí a předkládá vcelku dobře 
argumentované, ucelené úvahy, které zároveň dokládá odkazy na odbornou literaturu. Přínosem je i 
triangulování kvalitativní studie diagnostickými nástroji, která zjišťují míru stresu – i když vzhledem 
k počtu respondentů vnímám hlavní přínos tohoto kroku v tom, že si autorka mohla vyzkoušet, že 
podobné nástroje existují (což autorka vcelku poučeně reflektuje, str. 48).  Zejména oceňuji praktické 
zaměření práce a to, že se autorka věnuje skupině, které není v odborné literatuře věnováno příliš 
mnoho prostoru. Podle mého názoru se autorce podařilo naplnit deklarované cíle. 

3. Práce s literaturou 

I když měla autorka v oblasti odborné literatury poměrně usnadněnou práci ve srovnání 
s jinými tématy, je její výčet odborné literatury nadstandardní a je znát, že teoretickému přehledu o 
problematice věnovala velké úsilí. Použitá literatura je citována podle akademické normy, obsahuje 
velký počet položek z odborných časopisů a z cizojazyčné literatury – obstála by rozhodně i jako 
pramenný materiál k práci diplomové. 

4. Grafické zpracování 

Po grafické stránce práce odpovídá standardu, formát je sjednocený a přehledný. Práce 
neobsahuje příliš mnoho tabulek či obrázků, ale dobře se v ní orientuje, a je celkově kvalitní.  

5. Jazyková úroveň 



Autorka píše odborným stylem odpovídajícím vědecké publikaci, užívá delších souvětí a občas 
sklouzne k nadbytečnému užití vedlejších vět přívlastkových (který, která…) a dalších jazykových 
forem možná až zbytečné složitosti. Jazyk je bohatý (někdy až příliš „řešení odkládat či se jím 
nezabývat“ s. 28) ale vcelku srozumitelný a na dobré úrovni, nevybočuje ze standardního formátu 
jazyka užitého běžně v odborných publikacích. Téměř se nevyskytují překlepy a pravopisné chyby.  

6. Podněty k rozpravě 

Píšete, že „Výsledky prezentované touto prací jsou určeny především pro vytvoření 
rámcového přehledu a obrácení pozornosti ke zvolené cílové skupině, které není v soudobé literatuře 
věnováno příliš mnoho prostoru“. Navrhněte výzkum, který by podpořil závěry Vašeho empirického 
šetření – jaké by byly jeho parametry – metody, trvání, počet respondentů…? 

Jakou strategii zvládání stresu byste poradila člověku, který nově nastupuje na asistentskou 
pozici?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce nabízí průřez tématem pracovního stresu a strategií jeho zvládání. Nejprve bylo 
představeno obecné pojetí tohoto tématu v teoretické části práce, která průřezově přiblížila soudobý 
stav poznání v této oblasti. V empirické části práce mapuje konkrétní povahu stresu a jeho zvládání v 
rámci pracovního života zvolené cílové skupiny asistentů a asistentek, formou polostrukturovaných 
rozhovorů a z nich zpracovaných kazuistik, doplněnými výstupy diagnostických škál, přičemž 
představuje hlavní stresory a strategie jejich zvládání. Práci vnímám jako dobře strukturovanou, 
logickou a na úrovni bakalářské práce velmi přínosnou.  

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji stupeň výborně.  
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