
 1 

Posudek oponenta na diplomovou práci  
 
Autor DP: Bc. Tereza Hanzlíková 
Téma DP: Psychologická budoucnost studentů gymnázia 
Oponent: Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D. 

 

Vymezení tématu, oborové a osobní zdůvodnění tématu, relevance  

Téma je vymezeno jasně a jeho relevance pro obor studia je zřejmá. 

Pojetí práce, její struktura  

Práce obsahuje všechny důležité součásti a má standardní strukturu, kdy na teoretickou část 
navazuje prezentace vlastního realizovaného výzkumu (empirická část). 

Práce s literaturou (tzv. teoretická část)  

Velký prostor je v rámci teoretické části věnován představení jednotlivých teorií časové 
perspektivy. Poznatky jsou prezentovány vesměs srozumitelně a strukturovaně, i když místy je 
„výklad“ nedotažený – např. na s.15 studentka uvádí „V rámci perspektivní orientace 
rozlišujeme dva způsoby strukturace budoucnosti – můžeme se více zaměřit na kognitivní aspekt 
nebo na aspekt motivační, přičemž oba aspekty se vzájemně podmiňují.“ Dále se pak už věnuje 
jen motivačnímu aspektu a o kognitivním už se vůbec nezmiňuje. Některé poznatky jsou 
uvedeny nepřesně, resp. s nedostatečným porozuměním metodologii – např. na s.16 při 
prezentaci dotazníku perspektivní orientace studentka hovoří o faktorech dotazníku jako by to 
byly spíše typy žáků (a ne typy položek). Kapitola 2.2, ve které studentka slibuje představit 
důležité zahraniční výzkumy týkající se budoucí časové perspektivy u adolescentů, má 
podstatné rezervy – jednak je zde řada tvrzení nepodložených (např. na s.19 „Ukázalo se, že 
zájmy, hodnoty a cíle adolescentů a jejich rodičů jsou velmi podobné a pravděpodobně je od 
nich adolescenti přebírají.“ – kdo, kdy a jak toto ukázal?; „Jak ukázaly výsledky mnoha studií, 
nejčastějším předmětem zájmu v budoucnosti je v tomto životním období vzdělávání a 
zaměstnání, a to i napříč různými kulturami.“ – můžete jmenovat alespoň některé z nich?), 
jednak zdroje, která autorka použila patří ke starším (1991-2006) a je jich málo (čtyři). Opravdu 
neexistují novější zahraniční zdroje k problematice? Seznam českých zdrojů je bohatší, škoda, 
že jednotlivé výzkumy (nejčastěji studentské závěrečné práce) nejsou podrobněji rozebrány 
(např. z hlediska použitých metod) a porovnány mezi sebou. Celkově autorka cituje 26 zdrojů, 
zejména českých. Negativně hodnotím zbytečné používání sekundárních citací (např. na s.10: 
„Atkinson, 1958, Raynor, 1969 in Pavelková, 2002“), které ale není v práci příliš časté. 

Práce s empirickými daty (tzv. empirická/výzkumná část)  

Výzkumná otázka je položena explorativně, což je v souladu se zvolenou kvalitativní 
metodologií. Použití kvalitativní metodologie je dobře zdůvodněno, naopak není úplně jasné, 
jakým způsobem výzkum rozvíjí stávající poznatky prezentované v teoretické části. Metody 
jsou dostatečně popsány, včetně náboru respondentů a průběhu sběru dat. Výzkumný soubor 
byl relativně malý, tvořilo jej 10 maturantů. Je poznat, že k realizaci vlastního výzkumu 
přistoupila studentka svědomitě a s pečlivostí. Pro sběr dat zvolila polostrukturovaný rozhovor 
a doplňkově dotazník (zadávaný s časovým odstupem), pro analýzu dat použila zakotvenou 
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teorii a technicky pak software MAXQDA 2018. Z výsledků celkem pozitivně hodnotím část 
4.1, kde jsou shrnuty výpovědi respondentů na téma „budoucnost obecně“ – zejména je 
zajímavé, kam maturanti kladou „nejzazší představitelný bod v budoucnosti“. Je vidět, že zde 
existuje poměrně velká inter-individuální variabilita, a tedy by bylo žádoucí pokračovat ve 
sběru dat s více respondenty. Co se týče kapitol prezentujících představy o budoucnosti 
v jednotlivých oblastech, nedokážu posoudit, nakolik jsou zjištěné výsledky důsledek 
zvoleného postupu dotazování a konkrétní interakce výzkumník-informant.  

Vzájemné vztažení vlastního badatelského počinu a stávajícího poznání v tématu 

Diskuze je spíše shrnutím výsledků než skutečnou diskuzí s poznatky prezentovanými ve 
studované literatuře. Také nejsou zmíněny silné stránky a případně limity výzkumu ve srovnání 
s ostatními výzkumy na podobné téma.  

Jazyková úroveň a další formální náležitosti 

Text je srozumitelný, přehledný. Místy se objevují překlepy, nepřesnosti a gramatické chyby 
(např. v abstraktu „V teoretické části jsou představy nejznámější koncepce…“ – má být 
„představeny“, „…data byly dány…“ – data byla dána; s.12 „Pomocí vyplněného dotazníku 
může nahlédnout do motivační struktury…“ – má být „můžeme“?). Angličtina v abstraktu je 
slabá. Bibliografické normy byly dodrženy. Rozsah práce je přiměřený. Pozitivně hodnotím, že 
autorka do příloh zahrnula veškerá hrubá data (zejména přepsané rozhovory), která 
analyzovala.   

Celkové hodnocení 

Práce je provedena pečlivě, jak v teoretické, tak v empirické části. Vytknout lze v teoretické 
části málo zahraničních zdrojů a prezentování poznatků bez jejich větší analýzy. Ve vlastním 
výzkumu pak by bylo žádoucí lépe reflektovat výzkumné postupy a propojovat výsledky 
s předchozími relevantními poznatky. Celkově ale práce přes uvedené výhrady splňuje 
požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 3.9.2019      Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D. 

 

Otázky do diskuze 
 
Hovoříte o zjištěných genderových rozdílech v obsahu budoucí časové perspektivy (s.19). 
Vycházíte ze zjištění Nurmi a kol. 1991? Myslíte, že jsou tyto poznatky stále aktuální? 

V diskuzi uvádíte, že kategorie, ke kterým jste dospěla, byly vlastně stanoveny již před 
sběrem dat. Identifikovala jste ve výpovědích respondentů něco, co je nové či překvapivé 
vzhledem k předchozím výzkumům? 


