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Předkládanou bakalářskou práci tvoří text o 57 stranách, včetně seznamu literatury a
příloh. Po formální stránce splňuje práce požadavky na odbornou publikaci. Práce je dělena
na teoretickou a empirickou část, seznam použité literatury obsahuje české i zahraniční
zdroje, jejich výběr je relevantní ke zvolenému tématu, citace odpovídají mezinárodním
normám.
Po obsahové stránce je práce vyvážená. Tématicky propojuje problematiku sociálně
patologického chování s využitím Tématicko apercepčního testu k posouzení schopnosti řešit
problémy v sociálních situacích. Autorka se v teoretické části práce zabývá tématy sociální
adaptace, sociální maladaptace a úlohou schopnosti řešit problémy v procesu socializace
jedince. V závěru teoretické části práce popisuje Tématicko apercepční test (TAT), který
použila ve výzkumné části ke sběru dat. Výběr právě této metody pro výzkumný účel však
není v práci dostatečně zdůvodněn.
K hodnocení příběhů získaných pomocí TAT zvolila autorka skórovací systém
Personal Problem Solving System –Revised (PPSS-R) , který detailně popisuje v empirické
části práce. Formulace výzkumných cílů a otázek by zasluhovala větší zobecnění a odhlédnutí
od jednotlivých kategorií skórovaných v PPSS-R. Uvedeným skórovacím systémem autorka
vyhodnotila téměř 400 příběhů, což je úctyhodné množství. Data získaná od výzkumného
souboru sociálně maladaptovaných adolescentů a od skupiny adolescentů bez adaptačních
obtíží mezi sebou porovnala, ale nepoužila statistického nástroje k určení statistické
významnosti zjištěných rozdílů. Interpretace dat tak vychází z předpokladu, že zjištěné rozdíly
statisticky významné jsou. Autorka je na druhou stranu schopna reflektovat fakt, že zjištěné
rozdíly mezi sledovanými skupinami jsou v některých kategoriích malé. V diskusi se
adekvátně vztahuje k prezentovaným závěrům.
Předkládaná práce je jedním z prvních výzkumů u nás provedených s použitím
skórovacího systému PPSS-R k hodnocení příběhů získaných pomocí TAT, v čemž spatřuji
její přínos.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou dvě.
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