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Posudek oponenta 

Rozsah pi"í.:dložt;:nl5 práce je 63 stran včdnč bibliografie. Soupis bibliografick~'Ch citací 
ohsahuje 25 pramenů. z toho 2 cizojazyčné. 

A.utorka si vybrala téma, které j.: v našich bakalářsk)'ch i diplomm,)'ch pracích poměmě 
hekventované. což sice postrá(L:i tématickou originalitu, na dlUhé straně však dovoluje 
srm,nání s předcho7imi pracemi na stt:jn6 či podobné téma. Toto sfmnání (s ohledem na 
požadav1:y klackné na bakalářskou práci) nedopadá pro autorku špatně. Práce je "klasicky" 
strukturována do dvou 7.Úkladních části: první má teoretick}' charakter a autorka zde prokazuje 
až. na ní Je medenou pfipomínku solidní schopnost práce s prameny a zužitkovává tak 
znalosti, 7iskané v průběhu studia. \ť dmhl5 částí pak tolo aplikujI.': na z.álJadlú personální 
čínnosti. Práce je dobře zpracovanou kompilací, které:l nevyhoč~ie ze zvoleného tématu, 
působí klidným, na bakalái"ské úrovni zvládnut)'m způsobem, k čemuž pfispívá i jazykově 
dobrá f01ma zpracováni kxtu. Práce je čistá rovněž po gramatické stránce (pouhé 4 chyby 
y interpunkci řadí předloženou práci v tomto ohledu mezi v)jimečné). 

PHpomink]! 

1. Na str. 12 VYSvětluje autorka pojem homeostáza. Zde se dopustila dvou chyb. Za prvé 
jí pí1 použití pramenu (Nakonečný) uniklo, že C.Bernard sice první fOlmuloval 
zmíněnou zákonitost, ale byt to až \V.B.CaIU10n, klel}' ji nazval homeostázou. Za 
druhé pak mylně cituje podk Nakonečného C.Bcm<lrda. Nakonečn)' však na uvedené 
sir. 59 necituje Bemarda, n)'brž volně charakterizuje jeho pojetí. Navíc dmhá část 
.,citace" se již t)'ká NakoneČn)lm fOlnmlovaného pojetí homeostázy tak, jakji 
v-ysv6tloval W.B.Cannon. S tématem souvisí i v textu chybějící pojem psydúcké 
ekvilibrium. 

2. Kl.':souhlasím s au1oP~inou definicí postojů jako ustálen)'ch způsobll myšlení (str. 18). 
Toto v ymcz~ni nepotvrzují aIú dále použité citované definice. k.romě toho troj·· 
dimenzionální koncepce post~jů (kognitivni. emocionální a konativní) je považována 
za pfekonanou, i když b)'Vj ze sťlrvačnosti uváděna, (Toto však nepovažuji za \~~·tku, 
určenou autore.;; bakalái'ské prúcc.) 

3. A.H .. :v1asloVv skukčně pů\uclně předpokládal funl,ci prepotence ve svém lúerardúc
kém systému potřeh, posléze ji však sám r~vidoval. Totéž činí i další auton. 

" ÍI ,/ Prá-::i hodnotím celko\č po;titivnč a doporučuji ji k obh~iobě. \.....ť/j 
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