
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Aleny Scholzové 

Komplex méněcennosti v dospívání 

Teoretická část práce je věnována především pocitu a komplexu méněcennosti u 
Alfreda Adlera, který tyto pojmy uvedl do psychologie. Druhá kapitola zavádí 
modernější pojem sebepojetí, třetí je věnována vývoji sebepojetí v dospívání, čtvrtá 
vlivu rodiny na vznik a prevenci komplexu méněcennosti. - V empirické části autorka 
referuje o dotazníkovém výzkumu vztahu mezi problémy s retrospektivně 
zkoumanými osobními problémy v různých oblastech během adolescence na jedné 
straně, a sebehodnocením (všeobecným sebevědomím) v současnosti. 

Teoretická část je zpracována s použitím přiměřeně volené literatury, přičemž 
autorka prokazuje schopnost samostatně logicky strukturovat názory načerpané 

z literatury a formulovat myšlenky vlastními slovy na dobré jazykové úrovni. Má 
správný "tah na branku", od základních teoretických pojmů k praktickým důsledkům. 
Vytkl bych pouze, že plně nezvládla vztah mezi sebepojetím jako obecnějším pojmem 
a pocitem, resp. komplexem méněcennosti jako zvláštním případem sebepojetí. Lze 
však dei, že v džungli teorií "self-conceptu" zvolila bezpečnou cestu přiměřenou její 
dosavadní odborné průpravě. 

Pro empirickou část práce vytvořila autorka samostatně retrospektivní dotazník 
problémů, které mívají dospívající děvčata a chlapci. Dotazník má 25 položek a je 
strukturován pro 5 problémových okruhů, stanovených na základě předběžných 
individuálních rozhovorů se studenty VŠ. Výsledky dotazníku korelovala autorka 
s výsledky osvědčené Rosenbergovy škály sebevědomí. O výpočtech a jejich 
výsledcích referuje stručně a správně. Nutno přiznat, že ze získaných dat bylo možno 
vytěžit mnohem více. Příliš pozdě jsem se dozvěděl, že autorka nemá žádnou průpravu 
v kvantitativní metodologii. Přihlédnu-li k tomu, mohu hodnotit i tuto část práce jako 
výbornou. - Hodnotné jsou i záznamy z individuálních rozhovorů s vysokoškoláky, 
které autorka uvádí v příloze. Je zřejmé, že tyto rozhovory byly dobře vedené a jsou 
zaznamenány výstižně i zajímavě, kvalitní češtinou. Zdá se, autorka má talent v tom 
smyslu, že se jí lidé rádi svěřují i s důvěrnými informacemi§ 

Chyb není mnoho. Vytknu alespoň názor, že pocity méněcennosti má dítě od 
natození (str. 7). Zpočátku jde jen o nelibost z různých nepříjemností, jež mohou být 
zárodkem budoucího pocitu méněcennosti, není tam prožíváno žádné ,,"méně" a "více". 
Na str. 22 je sebepojetí chápáno jako vnímání, čímž je pojem vnímání použit příliš 
široce. Na str. 33 se zdá, že pro autorku "vrstevníci" znamenají jen skupinu, na rozdíl 
od důvěrných přátelství. 

Závěrem: Mám z práce Aleny Scholzové upřímnou radost a bez váhání navrhuji 
jedničku. 
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