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Autorka předloženou práci s názvem Rozvoj osobnosti vlastními silami 
tématicky zasazuje do konceptu celoživotního učení. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol. Autorka zde přináší poznatky a doporučení, 
které mohou vést k lepšímu sebepoznávání a rozvíjení osobnosti, přičemž se často 
opírá o své životní zkušenosti. O práci můžeme říci, že je spíše populárně 

psychologického rázu, než odborným textem. 
V první kapitole autorka zmiňuje téma pojetí osobnosti a metody rozvoje 

osobnosti. Ve druhé kapitole přechází na konkrétní metody, zmiňuje hypnózu, 
autohypnózu a sugesci (neopomijí v podkapitolách zmínit Schulzův autogenní trénink, 
Kretschmerův aktivně hypnotický trénink a Jacobsonovu metodu). Samostatnou, třetí 
kapitolu, autorka věnuje přínosu Jaroslava Foglara k rozvoji osobnosti (zmiňuje jeho 
modrý život, lov bobříků a deník). Čtvrtá kapitola je věnována time managementu -
čímž se autorka dotýká též personálního řízení, pátá enneagramu a šestá kapitola 
individuálním metodám učení se. Sedmá kapitola čtenáře uvádí do rozvoje osobnosti 
fyzickou aktivitou (včetně zmínění sportu, půstu a bojových umění - například aikida 
apod.). Osmou kapitolou je Péče o duši, která je však obsahově poněkud úsporná. 

Zvolené téma je po obsahové stránce zajímavé a stále aktuální. Autorka 
k němu přistoupila s velkým nasazením, snažila se o popis vlastních zkušeností a 
jejich zúročení ve vztahu k rozvoji osobnosti vlastními silami, jak odhodlaně nazvala. 
Na druhou stranu tento angažovaný přístup značně ubírá na odborném stylu autorčina 
vyjadřování. 

V úvodu práce není formulován její cíl, což považuji z formálního, ale i 
obsahového hlediska za velký nedostatek, i když účel práce autorka zmiňuje. Text 
nemá zcela vhodně propracovanou strukturu, nepůsobí na čtenáře jako kompaktní, 
plynule na sebe navazující celek, spíše jako slepenec bez uceleného dojmu. Obsah 
textu však zhruba odpovídá názvu práce. Autorka volila metodu sekundární analýzy 
dat a často vycházela též z vlastních zkušeností, což samo o sobě problémem není 
(spíše forma, jakou tak učinila, není zcela ideální). Dokázala propojit své myšlenky 
s myšlenkami citovaných autorů. Často ovšem používá formulaci typu: nejeden autor, 
řada autorů apod., ale zřídka uvede konkrétní příklady (lze si povšimnou např. na s. 
29, 50 aj.), místně se vyskytuje argumentace autorky o tom, že k tématu nevyhledala 
příhodnější literaturu, která je ovšem objektivně na akademické půdě běžně dostupná. 

Práce je psána populistickou formou, místy připomínající beletrii. Velmi často 
se objevují odvážné formulace, které nelze vědecky doložit ani zkoumat, tuto 
skutečnost autorka v práci vůbec nezmiňuje a rovnou o názorech tohoto typu hovoří 
(například na s. 52 - 53 autorka odkazuje na knihu Nemoc jako šance od Dahlkeho a 
Dethlefsena, přičemž vyřčené názory k tématu působí značně kontroverzně), což 
nepovažuji za příhodné pro odborný text, jakým bakalářská práce je. Jako příklad 
nevhodného pojetí může být pojímána i třetí kapitola s názvem lov bobříků apod., 
stejně tak není na místě uvádět například vykřičníky, dramatismy na straně 29, totéž 
lze říci o některých formulacích: "hltala štosy knih" na s. 6 apod.). 



Odkazy na použité zdroje a literaturu jsou většinou uvedeny správně, nezřídka 
se však vyskytují místa, u kterých by měl být odkaz uveden (například na straně 11, 13 
a dalších). 

Po formální stránce tak práce místy nesplňuje požadavky stanovené pro její 
zpracování. 

V práci autorka čerpá velmi často ze zdrojů, které můžeme označit za 
populární literaturu. Ty by ovšem v bakalářské práci neměly činit většinu použitých 
zdrojů. Odborná literatura je zde poněkud v pozadí. V bibliografii jsou užity alespoň 
dva cizojazyčné zdroje. 

Předloženou bakalářskou práci i přes všechny uvedené nedostatky doporučuji 
k obhajobě. 
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