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1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 1

2. Aktivita studenta

Míra samostatnosti studenta při práci 1

Využití konzultací s vedoucím práce 1

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1

3. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 2

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 2

& Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

5. Formální stránka práce .

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 1
kvalifikačních prací)

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1

Jazyková úroveň práce 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Slečna Lucie Stanislavová si zvolila velimi aktuální téma, které je v České republice v čase pozvolného rozvoje
a stále ještě přetrvává duch minulosti, který je spojen se stigmatizací z obavy požádat o pomoc či podporu.
Proto, též v práci nebyly stanoveny hypotézy / výzkumné předpoklady, ale hledaly se odpovědi na velmi
ožehavé výzkumné otázky v dané problematice, Výzkumné otázky plně nahrazují předpoklady výskytu
něčeho, co je v počátcích svého vzestupu a rozvoje.

Respondenti z řad odborníků si už uvědomují, že je potřeba peer interventů a k jakým účelům slouží, jak
studentka hezky a velmi pečlivě/kvalitativně zpracovává ve své výzkumné části. Vzápětí však respondenti
sdělují, že pomoc peer interventů nevyužili či dokonce odmítli.

Práce je s ohledem na kvalitu zpracování, hezkým ukazatelem toho, k čemu peer interventi jsou určeni, kde
se tu vzali a Jak dobře fungují vjednotluivých oblastech integrovaného záchranného systému. Práce je
jakýmsi přehledným materiálem o možnosti jejich práce v podobě pomoci/podpory, ale i a jejich limitech
v práci peer interventů.

Práce co do obsahu i rozsahu a způsobu vypracování plně splňuje požadavky na bakalářskou práci.

Kontrola plagiátorství provedena dne 21.5.2019.

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

Dne: 23.5.2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

(“ Podpis vedóuciho práce
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