
Posouzení bakalářské práce Petry Stehlíkové, DiS.: 

„Stres u dětí – relaxační techniky a možné využití bazénové terapie při 

zvládání stresových situací u dětí“ 

 
Předložená bakalářská práce se zabývá tématem stresu u dětí a relaxačními 

technikami, jimiž je možno stres u dětí zmírnit s důrazem na zajímavou a v českém prostředí 

poměrně novou bazénovou terapii. Práce obsahuje teoretickou část, kde se autorka věnuje 

popsání problematiky stresu (vymezení pojmu, znaky stresových situací, složkám stresu a 

jeho důsledkům s akcentem na stres u dětí a mládeže) a seznamuje s relaxačními technikami, 

jimiž lze působit ke zmírnění stresu. Bakalářská práce obsahuje také část výzkumnou, kde se 

autorka zaměřila na jednu z relaxačních technik – bazénovou terapii – a prostřednictvím 

dotazníkového šetření se snažila nalézt odpověď na otázku, zda absolvování této terapie 

dětmi, kteří jsou vystaveni stresovým situacím, vede ke zmírnění nepříjemného napětí – stresu 

u těchto dětí. Text je doplněn také dvěma kasuistikami dětí, kteří jsou vystaveni stresovým 

situacím a docházejí na bazénovou terapii.  

 

V teoretické části se autorka věnuje vymezení pojmu stres pohledem různých vědních 

disciplín (lingvistika, biologie, psychologie) a prostřednictvím definic různých odborníků. 

Autorka neopomněla také uvést podstatný rozdíl mezi distresem a eustresem. K tomuto místu 

v textu mám drobnou připomínku – autorka explicitně neuvedla, s jakým významem pojmu 

stres v celé práci operuje, ale z další četby a vzhledem k celkové povaze textu lze poměrně 

snadno usoudit, že vychází z psychologického chápání pojmu stres – stres jako nárok na 

jednotlivce, který přesahuje schopnost se s nárokem vyrovnat a je pociťován jako napětí či 

tlak. Autorka dále pokračuje charakteristikami stresových situací, popsáním jednotlivých 

složek stresu, fází stresu, jeho důsledky a působením stresu na zdraví člověka. Tato část textu 

je velmi přehledná a vzhledem k dalším kapitolám funkční. Ráda bych také vyzdvihla 

doplnění této části textu, která je svou funkcí zejména popisná, množstvím příkladů 

z každodenního života dětí.  

Text dále pokračuje kapitolami, které se již přímo zabývají stresem u dětí a mládeže. 

Oceňuji zejména uvedení a popis konkrétních stresových situací, se kterými se mohou setkat 

děti a mládež v jednotlivých etapách svého vývoje. V rozlišení těchto období autorka plně 

respektuje poznatky a zásady vývojové psychologie. Pro čtenáře je velmi obohacující také 

kapitola o prevenci stresu u dětí, která je zpracována prostřednictvím popisu jednotlivých 

oblastí vývoje dítěte a akcentováním základních zásad při výchově dětí v těchto oblastech. 

V této části textu se na několika místech objevila mírná pedagogizující tendence (např. „je 

vhodné, aby děti měly svůj vymezený čas jen pro sebe, pro svou volnou a spontánní hru“, cit. 

str. 44) bez uvedení zdroje podobných názorů. Ačkoli se ve velké většině jedná o tzv. 

„prověřené pravdy“, domnívám se, že cíl této práce nebyl stanoven tak, aby na čtenáře působil 

pedagogizujícím způsobem. Na druhou stranu lze oponovat, že i toto je v souladu s osobitým 

stylem autorky a poměrně „zapadá“ do celého jazyka textu. Most mezi teoretickou a 

praktickou částí tvoří kapitoly o relaxačních technikách, kde autorka popsala nejvýznamnější 

a nejpoužívanější techniky, které doplnila o konkrétní příklady aktivit a o využití pro určitou 

věkovou skupinu dětí, což považuji za velmi přínosné.  

 

Na začátku praktické části práce nás autorka podrobně seznamuje s bazénovou terapií, 

s jejím průběhem, popisem podmínek, za kterých je realizována, a jejím cílem a cílovou 

skupinou, pro kterou je určena. Technika je to velmi zajímavá, pro děti atraktivní. V českém 

prostředí zatím poměrně málo využívaná – text je tedy přínosný i z tohoto důvodu. Protože 

autorka sama pracovala jako lektorka bazénové terapie, uvádí i praktické příklady z jejích 



„hodin“, čtenář tedy získá poměrně ucelenou představu o tom, jak se s dítětem v rámci této 

relaxační techniky pracuje a k čemu mají jednotlivé části lekce vést.  

Další text je věnován kvalitativnímu výzkumu, který autorka realizovala formou 

dotazníkového šetření mezi rodiči dětí, které bazénovou terapii využívají a jsou aktuálně 

vystavovány stresovým situacím. Autorka podrobně popisuje zvolenou metodu (dotazník 

vlastní konstrukce je součástí příloh práce), výzkumný vzorek i získaná data. Neopomíjí ani 

omezení vyplývající ze zvolené metody (práce se subjektivním názorem rodičů dětí) a 

rozsahu vzorku. Interpretací získaných dat dospěla autorka k potvrzení hypotézy, že metoda 

bazénové terapie má jako jedna z relaxačních technik pozitivní vliv na zvládání stresových 

situací u dětí. 

Vzhledem k výjimečnosti a poměrně velké atraktivnosti bazénové terapie, bych ráda 

vznesla směrem k autorce dotaz, proč si myslí, že není tato metoda zatím v českém prostředí 

rozšířenější a také, zda existují nějaké výzkumy podobného charakteru v zahraničí. Také by 

mě, jako čtenářku, zajímalo, jako kvalifikaci či dovednosti musí mít lektoři této metody.  

Bylo by dozajista přínosem pro rodiče dětí a děti, které se musí vyrovnávat se 

stresovými situacemi, kdyby se autorčina práce stala podnětem pro realizování širšího 

výzkumu v této oblasti. 

 

Závěrem bych ráda komplexně zhodnotila autorčin text. Práce Petry Stehlíkové, DiS. 

„„Stres u dětí – relaxační techniky a možné využití bazénové terapie při zvládání stresových 

situací u dětí“ je psán čtivě, téma je zpracováno pečlivě, podrobně a přesně. Jednotlivé 

kapitoly jsou logicky propojeny, celý text má ucelenou podobu. Jazyk textu respektuje formu 

zpracování – bakalářská práce, jen místy autorka používá mírně nepřesně vědecké výrazy (ale 

v oblasti psychologie je práce s termíny poměrně složitá), práce v podstatě neobsahuje 

překlepy a jazykové neobratnosti. Grafická úprava práce je také promyšlená, napomáhá 

strukturování textu. Grafy a tabulky mají potřebné náležitosti. Autorka pracovala také 

s kvalitní českou literaturou (monografiemi i časopiseckými články), jejíž seznam je k textu 

přiložen.  

 

Zároveň bych ráda vyslovila uznání autorce za zvolení tématu  (stres u dětí není často 

středem zájmu autorů, a přitom je pro zdravý vývoj dětí velice podstatné počítat s jeho 

existencí a pracovat s ním) a za propojení tohoto tématu s relaxačními technikami – jak ve 

formě prevence stresu či jako práce se stresem, který se již u dětí projevil.  

 

Podle klasifikačního řádu ETF UK navrhuji pro předloženou bakalářskou práci 

známku B (velmi dobře). 

 

 

 

 

V Praze, dne 15. 1. 2010                                                                     Mgr. Veronika Menšíková 

   

 

    

 

  


