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Otázky, podněty k obhajobě:  
 Posttraumatická stresová reakce může nastat nejen u přímých obětí. Tato událost 
zasahuje mimo jiné také osoby blízké. Jaké výhody či nevýhody by mohlo mít případné 
zapojení sekundárních obětí (například příbuzní rukojmích) do sběru dat?  
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 

Autor práce si vybral specifické téma braní rukojmích. Toto téma vymezuje nejen 
z hlediska současné definice, ale také v rámci historického kontextu. V teoretické práci velmi 
dobře vystihuje podstatné aspekty této problematiky jak na straně oběti, pachatele, tak i 
průběhu incidentu. Pozitivně hodnotím především čtivost práce a propojenost textu. Snad 
jediný nedostatek vidím v nedostatečném uvedení využitých zdrojů. Na stranách 33 a 34 jsou 
uvedeny odkazy na citované zdroje, které chybí v poměrně obsáhlém seznamu použité 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  X    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  X   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  X    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb   X  

 



literatury (jedná se celkem o 10 zdrojů). V některých pasážích bych navíc doporučila využít 
primární zdroje. 

Výzkumná část práce má za cíl vytvořit screeningovou metodu pro měření 
posttraumatického stresu u obětí braní rukojmích. Tohoto cíle se autor snaží dosáhnout 
úpravou stávající metody Cologne Risk Index, která bude doplněna o rozhovor a metodu 
zaměřenou na symptomy posttraumatického stresu. Oceňuji uvedení návrhu dotazníku i 
otázek k rozhovoru v příloze, stejně jako popis možných limitů výzkumu. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s předpokladem doplnění literárních zdrojů o 
chybějící údaje. 
 
 
Návrh klasifikace: výborně  
 
 
V Praze dne 1.9.2015        podpis 


