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Autorka ve své bakalářské práci zvolila metodu kvalitativního výzkumu.  Závěrečná 

redakce textu je spíše ledabylá, text obsahuje více závažných gramatických chyb. Literární forma 

se přiklání k obecnému stylu častěji, než by bylo u odborné práce vhodné. V práci jsem nenalezl 

znaky nedovoleného přejímání cizích textů. Práce obsahuje 67 stran textu, s přílohami 78. 

Literárních odkazů je 22, z toho 2 anglicky psané texty, dále jsou uvedeny zdroje internetové. 

Výběr literatury je aktuální,  obsahově relevantní, ale s malým zastoupením cizojazyčných 

zdrojů. Citace jsou uvedeny, jejich rozsah v textu je někdy zbytečně velký ve smyslu délky 

citovaného textu.  

 V teoretické části o rozsahu 24 stran autorka uvádí informace o pojmech adaptace, coping 

a klinický psycholog - tyto kapitoly jsou zpracovány adekvátně, ale v dalších kapitolách 

teoretické části kvalita kolísá. Např. v kapitole Role psychologa popisuje jednotlivá zdravotnická 

zařízení, ale polovinu z osmi pouze vyjmenuje, bez očekávaného bližšího popisu.  

Cílem práce bylo prožívání profesních začátků psychologa ve zdravotnictví, jak 

z hlediska praktického, tak především z hlediska psychologického. Tato část má rozsah 20 stran 

textu. Autorka vedla řízené rozhovory s 5 respondenty. Zadané otázky byly relevantní, odpovědi 

zpracovala vytvořením trsů a tvorbou kategorií. Kategorie mají však spíše sociologickou povahu, 

chybí kategorie důrazněji vztažené k prožívání a psychickým reakcím začínajícího psychologa 

v nové profesní roli. Ze získaného materiálu by šlo vytěžit více psychologicky relevantních 

informací. 

V závěrečné diskusi postrádám skutečnou diskusi s názory odborníků. V diskusi jsou 

uvedeny limity práce. 

 

K diskusi při obhajobě bych doporučil možné otázky: 

 Doplňte charakteristiku klinickopsychologických pracovišť 

 Našla jste souvislost s prožíváním nástupu do praxe s pozorovanými osobnostními 

respondentů? 

 

 Bakalářská práce je zpracovaná dostatečně, navrhuji ji zařadit k obhajobě. 

 Navrhuji známku dobrou. 
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