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Autorka Bc. Tereza Trčková ve své diplomové práci nahlíží na téma zvládání 
stresu u dětí skrze jejich attachmentové vazby. 

Teoretická část bakalářské práce se věnuje vymezení základních pojmů,  
především stresu, jeho funkčnímu i dysfunknčímu zvládání a vývojovým změnám  
s ohledem na zvládání stresu.

V empirické části práce autorka představuje svůj výzkum, ve kterém autorka  
pomocí dotazníkové metody Experience in Close Relationship zjišťuje  
attachmentovou vazbu dětí a pomocí polostruktovaného rozhovoru pak popisuje  
copingové strategie těchto dětí. Autorka v práci diskutuje, proč se přiklonila ve výzkumu  
ke zvoleným metodám, výzkumnému vzorku a při prezentaci výsledků se drží  
předchozích pojmů z teoretické části.

Cíl práce byl dle mého názoru naplněn, autorka v závěru práce odpovídá na 
výzkumné otázky, podrobněji by v závěru mohlo být shrnuto, jakým směrem by se 
výzkum mohl ubírat a co z výsledků plyne pro vzdělávání a výchovu.

Z formálního hlediska práce splňuje požadavky, má 48 stran, je stručná,  
avšak tématu se věnuje adekvátně a výzkum splňuje metodologické nároky. Drobnou 
výtkou by mohlo být jen chybějící číslování stránek.

Doplňující otázky, které nabízím k obhajobě jsou následující:

1) Autorka uvádí na straně 48: 'Analýza zátěžových situací ukázala, že jsou děti schopny 
vybavit si konkrétní situaci, jež jim způsobila stres. Tuto „stresující“ situaci se snažily 
zvládnout různými individuálními zvládacími styly. V rozhovorech děti odpovídaly, jakou 
emoce v nich daná situace vzbuzuje a co dělají, aby se cítily lépe. ’   
Nabízí se tedy otázka, zda je možné, že se v rozhovorech objevovaly zpravidla situace, 
které jsou součástí školního narativu a děti jsou o nich zvyklé mluvit. Jaké méně  
verbálně zakotvené metody by autorka doplnila do výzkumu, aby tuto možnost vyvrátila?

2) Jak si autorka vysvětluje, že 'Děti se zaujatým attachmentem a děti s distancovaně 
vyhýbavým attachmentem … uváděly stresující situace ty, které jsou zaměřeny spíše na 
vlastní osobu (nikoliv na sociální interakci) a řeší stresující situace vyhledáním sociální 
opory a únikem („hodím to za hlavu“)’ (strana 53).  Řeší sociální opora sebepojetí dětí?

	 	



Diplomová práce ‘Zvládací strategie dětí v závislosti na typu attachmentu’ 
odpovídá nárokům, autorka téma zpracovala pečlivě jak po stránce teoretické,  
tak i autorským výzkumem pomocí dotazníku a semistrukturovaného rozhovoru.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze 4. září 2019 Mgr. Lucie Michálková


