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SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY, SEBEHODNOCENÍ A VĚDOMÍ VLASTNÍ ÚČINNOSTI U 
ADOLESCENTŮ 

 

kterou předkládá Ing. Bc. Jana KAŠICKÁ 
 
Diplomový projekt propojuje psychologické souvislosti tří fenoménů, které zásadně vstupují do 
vývoje jedince. Autorka podstatným způsobem rozvíjí problematiku citové vazby, které se 
věnovala v bakalářské práci na FSS MU před několika lety. 

Diplomová práce je tradičně členěná na část literárně přehledovou a empirickou, což odpovídá 
jejímu charakteru. V obou částech je srozumitelně strukturovaná: první část jako celek tvoří 
věcně sevřený poznatkový základ pro realizování a naplnění výzkumného cíle projektu, 
empirická část přehledně představuje výsledky kvantitativního šetření. Diplomandka pracovala 
soustředěně, postupně zpracovávala poznatky ze souboru odborných zdrojů a výsledků 
empirických šetření včetně jejího vlastního. Celá diplomová práce dokladuje, že se autorka 
dobře orientuje v řešené problematice jak z hlediska teoretických, tak empirických souvislostí, 
dovede přiměřeně zobecňovat.  

Literárně přehledová část je tvořená tematicky jasně vymezenými kapitolami, věnuje se 
vybraným a pro diplomový projekt důležitým charakteristikám adolescence, sebehodnocení 
dospívajících, vědomí vlastní účinnosti a citové vazbě adolescentů. Těžiště této části spatřuji v 5. 
kapitole, ve které autorka stručně propojuje vztahy mezi jednotlivými sledovanými koncepty. 
Právě na tuto kapitolu navazuje pak ve výzkumné části při zpracování dat svého empirického 
šetření. Uspořádání kapitol v této části práce celkově hodnotím jako logické, přehledné, kvalitní 
a čtivé.  

Následující empirická část je opět prezentovaná přehledně. Výzkumný cíl, otázky a hypotézy 
směřují k prověření souvislosti citové vazby k rodičům, sebehodnocení a vlastní účinnosti v 
adolescentní populaci. Autorka zvolila kvalitativní výzkumný design a zaměřila se na podrobnou 
analýzu sledovaných proměnných. Hlavní metodou bylo dotazování, využité metody stejně jako 
soubor respondentů jsou dobře popsané. Data od 206 respondentů jsou statisticky zajímavě 
zpracována a prezentována. Pro mě byla nejzajímavější mediační analýza dat (s. 44 – 48), které 
by se autorka mohla ještě podrobněji věnovat při obhajobě této práce – tedy nejzajímavějším 
výsledkům s ohledem na závěry zahraničních výzkumů v práci citovaných. Širší či podrobnější 
komentář bych uvítala k tabulkám 6 – 20.  

Předložená práce přináší zajímavé výsledky, je kvalitně zpracovaná. Domnívám se, že by bylo 
možné některé výslůedky publikovat v recenzovaném časopise Psychologie pro praxi. 

Závěr: 

Jana Kašická předložila práci, která splňuje požadavky na diplomové práce kladené. Doporučuji 
proto, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK. Zároveň komisi 
navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou výborně. 
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