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Práce Terezy Urbanové se zabývá zajímavým tématem víry jako sociální opory.
V teoretické části se autorka zabývá problematikou spíše do šířky a záměr práce prostřednictvím 10 dílčích cílů zasazuje až příliš do širokých souvislostí (holismus, potřeby, sociální síť). Za nejkvalitnější proto považuji kapitoly 1.3 až 1.5, které se více vztahují ke sledovanému tématu víry jako sociální opory. Za svůj úhel pohledu na víru zvolila pozitivní psychologii, což je originální a možné, spíše se vyhýbá tradičnímu pohledu na víru z hlediska
teologického a filozofického. Dostatečně vysvětluje i pojem sociální opora. Prokázala, že umí
pracovat s literárními prameny a dobře je citovat.
V teoretické části mi chybí odkazy na 3 existující sborníky o sociální opoře, v nichž
mohla čerpat zdroj důležitých, zejména teoretických informací. (Mareš a kol.: Sociální opora
u dětí a dospívajících I, II, III z roku 2001, 2002, 2003). Při nastudování zásadních článků
uvedených ve sborníku se tak mohla opírat o výrazně kvalitnější a nejnovější východiska
části své práce.
Cíl empirické části je srozumitelný, rozvedený 4 dílčími cíli.
Podle určitých kritérií autorka vybrala sledovaný soubor 5 osob, které podrobila kvalitativnímu šetření. Za metodiku je zvolen standardizovaný rozhovor. Konstruovánje spíše šířeji,
nesleduje pouze víru a sociální oporu, ale i celkovou kvalitu života respondentů. Oceňuji, že
metodu standardizovaného rozhovoru autorka sama vytvořila a že odpovědi na otázky dávají
zajímavý pohled na psychický stav dotázaných. Počet respondentů je ale poměrně malý, konkrétní počet jsem postrádala v kapitole 2.2.2 s názvem Charakteristika souboru respondentů,
není tam uveden.
Záznamy a interpretace jednotlivých rozhovorů jsou kvalitní a autorka prokázala, že
s metodou, kterou vytvořila, umí po všech stránkách dobře pracovat. Tuto skutečnost doplňuje
i diskuze a závěr. Nesouhlasím ale s tvrzením, že by se sledované téma výzkumně neřešilo,
viz pozn. výše o existenci závěrů tříletého výzkumu o sociální opoře uvedených ve 3 vědeckých sbornících.
Literatura je vytvořena 24 citacemi, je kvalitní a dobře se z ní dá vycházet.
Závěr a zhodnocení: autorka splnila požadavky kladené na bakalářské práce. Zvolila zajímavé a prospěšné téma, v němž by mohla po určitém upřesnění přístupů a hodnocení pokračovat.
Hodnotím: velmi dobře
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