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Diplomová práce se zabývá pojetím psychologické budoucnosti u studentů posledního 

ročníku gymnázia. Práce je dělena klasicky na teoretickou a praktickou, obsahuje 68 stránek – 

teoretická část má 16 stran, praktická část se skládá ze 41 stran. 

 

Výběr tématu 

Jedná se o téma, které je výzkumně relevantní, žáci posledních ročníků gymnázia jsou 

z hlediska pojímání budoucnosti zajímavou skupinou, o které stále nemáme dostatek 

informací.  

 

Teoretická část 

Teoretická část pojímá popis logicky a strukturovaně, seznamuje čtenáře 

s nejznámějšími koncepty časové perspektivy. Zaměřuje se hlavně na pojetí budoucnosti 

v těchto teoretických konceptech a ukazuje také hlavní diagnostické metody z nich 

vycházející. 

Druhá část se věnuje popisu pozdní adolescence, ze kterého vyplývá orientace na 

vlastní budoucnost. Teoretická část graduje, na závěr autorka provedla rešerši českých zdrojů, 

především bakalářských prací, které se zaměřují na obsahovou stránku v budoucnosti 

adolescentů. Toto zakončení představuje největší námět pro další, empirickou část.  

Jako negativum lze zmínit někdy nedostatečné uvedení zdroje (např. mnoho studií… 

bez uvedení oněch studií). 

 

Praktická část 

Na začátku je představena výzkumná kvalitativní strategie, která je odůvodněná. Byly 

stanoveny 4 výzkumné otázky. Výzkumné otázky dávají smysl, použitými diagnostickými 

nástroji je možné na ně zodpovědět. Autorka jejich znění také dovysvětluje, což je pro čtenáře 

přehledné (pokud si nepamatují použité termíny).  

Oceňuji popsání nejen témat k rozhovoru, ale uvedení i konkrétních otázek, které 

autorka ještě vysvětluje – činí svůj výzkum jaksi otevřenějším, popisuje, o jaké zjištění 

usiluje. V některých případech se možná sama autorka přiznává k určitému směřování, např. 

tomu, že téměř automaticky předpokládá, že respondenti budou pokračovat ve studiu vysoké 

školy. 

Z interpretace rozhovorů vzniklo 7 výzkumných kategorií, které jsou podrobně 

popsané. Výzkumné kategorie do jisté míry kopírují výzkumná témata, je otázka, jak hodně 

bylo postupováno deduktivně. Z mého pohledu by bylo možné data více interpretovat a méně 

citovat, což by možná přispělo k větší „kompaktnosti“ a obecnosti zjištění. Tato zjištění 

působí hodně individuálně (popisuje spíše jednotlivce než skupinu). 

Jsem ráda, že studentka si vybrala doplňkovou metodu Nejdůležitější události života, 

díky které je vidět, že některá témata (VŠ, založení rodiny, maturita) se opakují nehledě na 

použití diagnostické metody. Autorka nad rámec zapracovala i ty části zjištění, které se 

netýkají jen budoucnosti.  

Diskuze funguje jako shrnutí výzkumných zjištění a odpovědí na výzkumné otázky, 

kvůli časovému stresu chybí provázanost výzkumných zjištění s teoretickou částí.  Také 

v práci chybí větší zamyšlení nad kvalitou a etikou výzkumu.  

 



Spolupráce se studentkou 

 Jako vedoucí diplomové práce pozitivně hodnotím spolupráci a aktivní zapojení 

autorky. Studentka se seznámila s dostupnými zdroji, naučila se používat program 

MAXQDA. Konzultace probíhaly pravidelně, studentka do nich přinášela zajímavé podněty. 

 

 

Diplomová práce Terezy Hanzlíkové splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných 

prací, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Korespondovala u dalších respondentů kromě Aleše nejzažší vidina budoucnosti 

v rozhovorech se vzdálenou budoucností v dotazníku? 

 

Jaké výhody a nevýhody vidí autorka u využitých diagnostických metodách? Kdy by 

doporučila rozhovor a kdy dotazník? 

 

Jak velký vliv mohlo mít podle autorky vyplnění Cottleho dotazníku až s časovým odstupem? 
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