
Posudek opoueuta ua bakalářskou práci Aleny Scholzové "Komplex méněcenosti v 

dospívání" . 

Téma analýzy sebepojetí, resp. problémů spojených s hodnocením sebe sama, je zajímavé, i 
když poněkud obtížné. Práce je převážně teoreticky pojatá, vlastní výzkum je prezentován jen 
na několika stránkách. Celkově lze říci, že je teoretický úvod mnohem zdařilejší než výzkum 
autorky a je také lépe prezentován. 

Teoretická část je rozdělena do 4 hlavních kapitol jejichž členění je přijatelné. Autorka 
vychází především z učení A. Adlera a jeho pojetí méněcennosti jako významného 
motivačního mechanismu. Tato část textu je zpracována pěkně, je zřejmé, že nejde jen o 
mechanické přejímání cizích myšlenek, ale že danou problematiku pochopila. Následuje 
stručná charakteristika pojmu sebepojetí, která už tak dobrou úroveň nemá. Třetí kapitola 
věnovaná vývoji sebepojetí v době dospívání, kde se oprávněně opírá o Eriksonovo pojetí 
osmi vývojových stadií, je opět kvalitně zpracována. Autorka zde bere v úvahu všechny 
možné aspekty proměny sebepojetí a doplňuje je citacemi názorů mladých lidí. Kapitola 
celkem logicky končí analýzou příčin vzniku negativního sebepojetí, resp. pocitů 

méněcennosti a možnostmi jejich kompenzace. Poslední část teoretického úvodu je věnována 
vlivu rpdiny na vznik a prevenci pocitů méněcennosti, ale chybí zde pojednání, nebo alespoň 
zmínka o dalších důležitých faktorech, které sebevědomí dospívajících ovlivňují, nebo 
alespoň vysvětlení, proč je neuvádí. Celkově lze říci, že teoretická část je velmi zdařilá, 
vzhledem k tomu, že j de o bakalářskou práci, ale to rozhodně nelze říci o prezentaci výsledků 
vlastního výzkumu. 

Autorka v empirické části práce nedefinuje zkoumanou skupinu, o použité metodice se 
zmiňuje v textu jen tak mimochodem a analýza získaných výsledků je naprosto nedostačující. 
Hned v úvodu uvádí, co zjistila s pomocí čtyř retrospektivních rozhovorů a sděluje, že si 
vytvořila vlastní dotazník. Tento dotazník není špatný, ale analýza takto získaných výsledků 
naprosto neodpovídá běžným požadavkům. Rovněž v jeho názvu není zohledněn fakt, že jde o 
retrospektivní hodnocení. Uspokojivá není ani analýza výsledků získaných pomocí tohoto 
dotazníku. Závěr je stručný shrnutím o čem tato práce pojednává. 

Předložená bakalářská práce je hodně nerovnoměrná, má výbornou teoretickou část a 
nedotažené zpracování vlastního výzkumu, ph;,~to splňuje požadavky a lze ji doporučit 
k obhajobě, navržená klasifikace: 1- 2. /,/ 
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