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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka pracovala s konceptem Sense of Coherence Arona Antonovského, který zjišťuje míru vnitřní 

odolnosti člověka proti stresu. Využila standardizovaný dotazník a doplnila jej o kvalitativní průzkum 

formou rozhovorů. Kombinaci kvantitativní a kvalitativní  metody považuji za přednost této práce. 

Teoretický úvod celkem zdařile uvádí do problematiky, drží se základního tématu, je kompaktní, 

využívá aktuální zdroje. Jak v teoretickém úvodu, tak v diskuzi je zřejmé, že se studentka tématu 

věnovala, že jeho složitou problematiku nastudovala a dokáže ji prezentovat.  

Spolupráci s paní Švecovou hodnotím jako výbornou. Pracovala systematicky, převážně samostatně, 

velké úsilí musela věnovat vyhledávání poměrně těžko dostupných zdrojů, čas si dobře rozvrhla, na 

konzultace byla vždy připravená, moje připomínky se jí dařilo dobře zapracovat.  
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