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Autorka předložila jako svou diplomovou práci text, ve kterém se snaží nahlédnout blíže 

na problematiku strachu v období dospívání, a to prostřednictvím rozhovorů a jejich 

následným kvalitativním zpracováním. Zvolené téma není tématem, které by bylo palčivé 

nebo ve středu odborného zájmu, nicméně samozřejmě z pohledu vývojové a pedagogické 

psychologie jde o téma zajímavé.  

Cíl práce je od začátku jasně a srozumitelně uveden a autorka se k němu vrací i v průběhu 

své práce. Hlavním cílem je přispět k prohloubení a rozšíření poznatků týkajících se 

prožívání strachu v období adolescence a způsobů, jakými se dospívající se svými obavami 

vyrovnávají.  

Práce je tradičně rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části autorka 

přibližuje rozlišení úzkosti a strachu z pohledu vybraných psychologických škol. 

Obohacující by jistě bylo vyjádření různých názorů ve vztahu k popisovaným přístupům 

nebo vyjádření postoje, ke kterému se v rámci práce autorka přiklání, včetně jeho odborné 

argumentace. Postrádám tak v rámci teoretické části kritický pohled na danou problematiku. 

Práci by dle mého názoru dodalo také více odborný ráz, kdyby autorka častěji vycháze la 

ze zahraničních zdrojů, aktuálních publikací nebo vědeckých monografií a článků 

recenzovaných periodik. Na druhou stranu oceňuji kapitoly týkající se strachu v jednotlivých 

vývojových obdobích. 

V empirické části kladně hodnotím metodologický postup a způsob zpracování 

kvalitativních dat, ačkoli některé vytvořené kategorie stínují tematické okruhy rozhovoru. 

Při výběru respondentů bylo stanoveno jako hlavní kritérium věk a souhlas s účastí 

na výzkumu, důraz byl kladen také na genderovou vyváženost. Doporučila bych zohlednit 



jako vylučující kritérium možné úzkostné stavy respondentů. Zvolené metody sběru 

a zpracování dat jsou vzhledem k charakteru práce přínosné. Vzhledem k tomu, že jeden 

z cílů byl také pohled na způsob vyrovnávání se se strachem, vnímala bych jako užitečné 

použít v rámci metod více zdrojů a respondenty požádat např. o vyplnění testu zaměřeného 

na copingové strategie nebo způsob vyrovnávání se se stresem. V textu autorka zmiňuje 

pilotní studii, ke které se ale v průběhu práce blíže nevyjadřuje, zajímalo by mě, jakým 

způsobem probíhala a jak ovlivnila postup práce. Těžiště práce spočívá v analýze dat 

z rozhovorů. Sebraná data nejsou pouze prezentována, ale je představeno také jejich 

kvalitativní zpracování a následná interpretace. Práci nechybí ani diskuse vlastních zjištění 

a komparace závěrů s odbornou literaturou.  

 

Zpracování práce celkově hodnotím velmi pozitivně. Zmíněné výtky jsou spíše zamyšlením, 

podkladem pro diskusi a doporučením pro další vědecké výstupy autorky. Předloženou práci 

posuzuji jako naplňující požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Návrh klasifikace: 1 

 

Otázky k obhajobě: 

 Jaké vnímáte slabé stránky svého výzkumu a co byste případně se zkušenostmi, které 

nyní máte, dělala jinak? 

 Jaké další faktory podle Vás vstupují do způsobu vyrovnávání se se strachem a jeho 

obsahem, co geografické faktory, intelekt, dřívější traumatické zkušenosti atp.? 
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