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Bakalářská práce Dominiky Brožkové je svým zaměřením empirická. Téma 

bakalářské práce si studentka zadala včas, postup zpracovávání tématu zpočátku s vedoucí 

práce konzultovala, v průběhu samotné realizace práce konzultovala s vedoucí málo, získaná 

data pak zpracovala zcela bez konzultace. Vzhledem k tomu, že sběr dat pro výzkumnou část 

práce trval déle, což bylo jistě dáno i nesnadným přístupem k vhodným účastníkům výzkumu, 

dostala se studentka v závěrečné fázi dokončování bakalářské práce do časové tísně, která se 

projevila především v obsahu empirické části práce, ale je znát i ve formálním provedení textu 

(překlepy, opakující se text). 

Seznam použité literatury obsahuje minimum zahraničních zdrojů, domnívám se, že 

citace z wikipedie by se v odborném textu naopak neměly vyskytovat. Jazyk práce je místy 

hovorový, což také neodpovídá charakteru odborné studie.  

Vzhledem k tomu, že u nás neexistuje stejně, nebo alespoň podobně, zaměřený 

výzkum týkající se této konkrétní skupiny osob, můžeme provedenou studii v tomto smyslu 

považovat za originální. Pro splnění stanoveného cíle výzkumu zvolila autorka práce 

kvalitativní metodologii. Sběr dat byl komplikován poměrně úzce vymezenými kritérii pro 

zařazení vhodných osob do výzkumu. Studence se nakonec podařilo provést pět rozhovorů 

s psychology pracujícími ve zdravotnictví, jejichž výpovědi následně analyzovala, aby 

odpověděla na položené výzkumné otázky. V empirické části práce si studentka osvojila 

vedení rozhovoru a seznámila se s jedním ze způsobů kvalitativního třídění dat.  

Diskuze k provedenému výzkumu je více sebereflexí než diskuzí získaných poznatků. 

I když podobné studie nebyly u nás provedeny, mohla se studentka zaměřit alespoň na některé 

aspekty získaných dat a ty porovnat se závěry jiných výzkumů (např. coping v pomáhajících 

profesích obecně, nebo profesní začátky psychologů pracujících ve školství).  

 

Bakalářskou práci Dominiky Brožkové doporučuji k obhajobě. Jako doplnění diskuse 

při obhajobě práce navrhuji, aby se studentka vyjádřila k tomu, co na základě provedeného 

výzkumu můžeme považovat za specifika profesních začátků psychologů ve zdravotnictví na 

rozdíl od profesních začátků psychologů v jiných oblastech.  
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