
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Kristíny Hájkové na téma „Nároky 
profesie príslušníka väzenskej služby so zamerením na zvládanie záťaže“

Diplomová práce je zaměřena na problematiku převažující strategie zvládání zátěže u 
vybraných profesních skupin z oblasti vězeňské služby.  Obohacuje tak  studie, zaměřené na 
profese s větším výskytem zátěže a na formy, jimiž se daná specifická populace se zátěží 
vyrovnává. Diplomová práce se sestává ze sedmi kapitol, z nich první čtyři představují obecně 
poznatková východiska a  ve zbývajících je prezentován provedený výzkum.

V úvodním bloku kapitol se autorka věnuje terminologickému vymezení relevantních 
pojmů a kategorií, a v návaznosti pak přehledu strategií sloužících ke zvládání stresu. Poté  
pojednává o problematice zátěže a stresu v kontextu pracovního prostředí a výkonu  profese 
se specifikací na některé pozice v oblasti vězeňské služby.

Obsahové zaměření kapitol je relevantní k tématu, jejich řazení  má logickou linii 
směřující do konkrétního pracovního prostředí a jeho specifik. Diplomantka účelně využila 
poznatky domácí i zahraniční literatury ke zpracování odborně solidního a čtivého textu.

K této části diplomové práce mám jedno upozornění a pak spíše určitý postřeh 
vztahující se k charakteru textu:

- Odkazy na převzaté tabulky v textu by vyžadovaly preciznější citace včetně  
uvedených stránek z citovaného díla.

- Tematika zátěže a stresu obecně i v pracovním kontextu je natolik bohatá, že autorce 
umožňuje srovnání přístupů, vlastní komentáře, preference a poznámky. V případě 
jejich využití by text nepůsobil natolik  stroze a v zajetí jen taxativně uváděného 
členění citovaných autorů. Tato poznámka se nedotýká smysluplnosti textu úvodních 
kapitol, spíše jeho obohacení vlastním pohledem.

Druhá  část diplomové práce zahrnuje kapitoly, v nichž je prezentováno šetření 
provedené v nápravných zařízeních.  Autorka vymezuje výzkumný problém, cíl šetření a 
k němu se vztahující výzkumné otázky a hypotézy, popisuje použité metody, průběh šetření a 
zkoumaný soubor, uvádí výsledky a jejich interpretaci. Text uzavírá diskuse a závěr.  
V příloze se pak nacházejí použité metody a výsledky statistických analýz.

Výzkumný projekt považuji za kvalitně propracovaný, metody pak relevantní 
vzhledem k cíli výzkumu. Získaná data jsou zpracována adekvátními postupy a  přiměřeně 
interpretována. Bohatá diskuze a uvedené limity výzkumu svědčí o dobrém náhledu na 
zpracovávanou problematiku. Zajímavá a věcná  jsou i praktická doporučení, která práci 
uzavírají.

K empirické části práce nemám připomínky a vztahuje se k ní pouze dotaz – z jakých 
zdrojů byly čerpány příčiny stresu uvedené v bodě 7 vlastního autorského dotazníku?

Závěrem: autorka prokázala schopnost samostatně zpracovat diplomový úkol v části 
teoretické i empirické. Využila poměrně bohaté zdroje domácích i zahraničních odborných 
pramenů, s nimiž pracovala podle citačních zásad. Práce je obsahově i formálně kvalitně 
zpracovaná. Obsahově spíše hutnější text svědčí o dobrém proniknutí autorky do zkoumané 
problematiky. Doporučuji práci k obhajobě.
Návrh klasifikace: výborně.

V Praze dne 29.8.2016                                          Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.




