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 Předložená bakalářská  práce má 64 stran + 7 stran příloh. Práce má všechny formální 

náležitosti: čestné prohlášení, strukturovaný obsah, český i anglický abstrakt, logicky 

uspořádanou teoretickou i výzkumnou část, diskusi závěrů a seznam literatury. 

Volba tématu: Zvolené téma bakalářské práce Markéty Slížkové navazuje na v poslední době 

zvýšený zájem o problematiku časové perspektivy a problematiku self-efficacy. Jde o 

badatelsky závažné a náročné téma. Přestože  teoretické koncepty k těmto problematikám jsou 

u různých autorů poněkud jinak uchopeny a dochází někdy k určitým překryvům, 

zjednodušením a nedorozuměním, je nutné ocenit, že se autorce pro svou bakalářskou práci 

podařilo vybrat nosnou výzkumnou otázku, která se zabývá především vztahem mezi časovou 

perspektivou a self-efficacy. Zvláště zajímavé mi připadá prověření konstruktu negativní 

časové perspektivy, která může být zajímavým mostem k souvisejícím problematikám.  Práce 

M. Slížkové  znovu dokládá složitost a hloubku řešených témat, které nemají jednoduché řešení. 

Obsahové zpracování: V teoretické části autorka představuje hlavní pojmy, se kterými pak 

pracuje ve výzkumné práci, krátce představuje problematiku časové perspektivy, kde se 

především věnuje Zimbardově tematizaci problému a jeho metodě ZTPI, kterou využívá ve 

výzkumu. Dále se podrobně věnuje pojmu self-efficacy, kde přehledně prezentuje především 

přínos Bandury. Popis prezentovaných koncepcí je promyšlený, výstižně a přitom stručně 

podaný. Autorka prokazuje citlivost k specifickým problémům, které se při prezentaci teorie, 

ale i v hodnocení dosavadních výzkumů objevují. Například při prezentaci diagnostických 

metod upozorňuje na shodnou podobu, respektive odlišnosti u některých otázek z metody S-

ZTPI a dotazníkem SEQ-C pro měření self-efficacy. Teoretická část tvoří funkční předpolí části 

výzkumné. Bibliografický přehled tvoří 47 titulů (převážně zahraničních). Výběr svědčí o tom, 

že autorka umí velmi dobře pracovat se zahraniční literaturou. Za drobný nedostatek je možné 

považovat, že někteří autoři, kteří jsou uváděni v textu, nejsou v přehledu literatury (týká se to 

převážně českých autorů, přibližně 6x). Odkazy především na zahraniční literaturu jsou 

v pořádku a svědčí o dobrém porozumění textu. 

 

 Výzkumná část je přehledná a pečlivě zpracovaná. Cíle jsou stanoveny realisticky a v práci byly 

splněny. Volba metodické strategie i konkrétních postupů je vyložena, dokumentována a kriticky 



posouzena. V statistickém zpracování autorka vedle základních postupů popisné statistiky funkčně 

využívá i sofistikovanějších statistických postupů. Je evidentní, že byla dobře vedena svou školitelkou. 

Z metodologického hlediska využívá výzkum kvantitativní přístup. Metodologické možnosti autorka 

reflektuje. Výzkum pravděpodobně velmi dobře doplňují i další výzkumy, které jsou na dané téma pod 

vedením K. Lukavské vedeny a u nichž se pracuje i s kvalitativní metodologií.  

Výzkumný soubor byl poměrně rozsáhlý (227 respondentů). Byl tvořen 110 studenty maturitních 

ročníků  pražských gymnázií  a 117 studenty prvního ročníku humanitního oboru na PedF UK. Vzorek 

byl poněkud nevyvážený z hlediska chlapců a dívek (75 – 152), interpretaci však mohla více 

komplikovat skutečnost, že relativně pestrý vzorek z hlediska zaměření respondentů z gymnázia se zúžil 

jen na respondenty s humanitním zaměřením. Autorka si však interpretačních složitostí je vědoma a 

výsledky komentuje zodpovědně. U použitých metod uvádí autorka základní psychometrické 

ověření a porovnává ho s dřívějšími výzkumy. Výsledky výzkumu jsou logicky uspořádány a 

seriózně prezentovány. Výsledky mají určitou gradaci od spíše popisné části až k složitějším úvahám o 

vazbách mezi sledovanými konstrukty. 

Pozitivně oceňuji i diskusi, kde se hlavní výsledky komentují a hledají se další možnosti budoucí práce 

na problematice. Výsledky výzkumu mají badatelský přínos, především mohou napomoci k výstavbě 

nových výzkumných hypotéz (otázek).  

Formální úprava.  Práce je psána výstižným, způsobem, odborně správným, s minimem 

překlepů. Grafická úprava je promyšlená. 

Námět pro diskuzi:  Tematizace negativního uchopení všech časových dimenzí se vynořuje i 

v jiných výzkumech, za velmi cenné však považuji její ověření jako samostatného konstruktu. 

Za velmi důležitou považuji její slabší souvislost s akademickou self-efficacy a pochopitelně 

silnější korelaci s emoční a sociální self-efficacy. Důvod vidím v teoretickém překrytí  

tematizace self-efficacy a motivačně respektive motivačně volní tematizace stejné či podobné 

problematiky. Autorku prosím o vyjádření souhlasu případně nesouhlasu s tímto tvrzením a 

zdůvodnění jejího názoru. Nebojte se mi odporovat. 

ZÁVĚR 

 Celkově hodnotím diplomovou práci Markéty Slížkové velmi pozitivně. Práce 

splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci na PedF UK – odpovídá svým 

rozsahem, obsahem i způsobem zpracování. Doporučuji autorce ve výzkumné činnosti 

v dané problematice pokračovat.  

 

 

V Praze dne 16.5.2016                                                          Isabella Pavelková 

 


