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Bakalářská práce studentky Marie Soukupové zrcadlí průběh spolupráce na projektu 

bakalářské práce. Autorka dostála v plné výši svým původním cílům, které si stanovila 

v zadání bakalářské práce. Spolupráce probíhala zcela v souladu s domluveným časovým 

harmonogramem, splnění dílčích cílů a úkolů postupovalo opět dle dohodnuté trajektorie. 

Tematické vytyčení nebylo měněno, pouze se v průběhu zpracovávání precizovalo ve 

vyústění definitivního názvu bakalářské práce. 

Studentka v pravidelných intervalech svou tvorbu konzultovala jak osobně, tak písemně. 

Na dohodnuté konzultace se dostavovala vždy včas, připravena, s novými dotazy či dílčími 

texty. Na podněty a připomínky reagovala flexibilně, po celou dobu spolupráce byla velmi 

otevřená vůči pokynům a doporučením. Zároveň však studentka prokázala vysokou míru 

samostatnosti při realizaci výzkumného záměru i zvyšování badatelské citlivosti. Velmi brzy 

se v problematice zorientovala, provedla kvalitní rešerši relevantní literatury, prokázala, že 

umí také uživatelsky pracovat s mezinárodními elektronickými databázemi, používat 

zahraniční zdroje. Při přípravě metodologického a empirického designu vždy citlivě 

reflektovala možnosti a limity daných nástrojů. Bez nutnosti upozorňování respektovala 

veškeré etické konsekvence realizace výzkumného záměru, a pokud si některými možnými 

dopady na informanty nebyla jistá, obratem skutečnost konzultovala. V terénu, při sběru dat, 

se pohybovala zcela samostatně, v krátkém časovém horizontu získala potřebná data od všech 

informantů.  

Celkově lze proces vzniku bakalářské práce hodnotit prizmatem zodpovědného, 

iniciativního a samostatného přístupu autorky.  

Studentka byla při výběru tématu své bakalářské práce motivována rovněž svou osobní 

zkušeností. Tuto zkušenost při interpretaci a analýze získaných dat adekvátně reflektovala a 

oddělovala.  

Samostatnost a iniciativa studentky vyústila v přihlášení se do katedrového kola 

Studentských psychologických dnů 2011, které dne 3. 3. 2011 vyhrála. Následně se, ve dnech 

4. -5. 4. 2011, účastnila mezinárodní soutěžní konference v Olomouci, kde si vyzkoušela 

prezentaci svého výzkumného designu před komisí složenou se zástupců několika českých a 

slovenských univerzit.  

 

Autorka zvolila téma, které je prozatím v širší odborné obci poněkud opomíjeno. 

V posledních letech sice vzniklo několik dílčích studií či studentských prací, které se tematice 

sourozeneckých vztahů v rodinách s dítětem se zdravotním postižením věnovalo, ale stále 

chybí publikační odezva, která by byla dostupná pro početnější spektrum čtenářů. S rozvojem 

poradenských služeb pro rodiny s dítětem s postižením a také inkluzivního vzdělávání je téma 

velmi aktuální, jeho propracovaná prezentace má vysoký potenciál, jak oslovit nejen 

psychology, speciální pedagogy a další zástupce pomáhajících profesí, ale také rodiče těchto 

dětí. V neposlední řadě mohou být výsledky práce přínosné i pro samotné sourozence dětí se 

zdravotním postižením.   

 Výslednou práci autorky považuji za originální, podnětnou a aktuální. Cíle jsou 

jednoznačně vytyčeny a volba jednotlivých kapitol či podkapitol míří k finálnímu splnění cíle, 



návaznost je plynulá, úvodní kapitoly úzce komunikují s empirickou částí. Tato posloupnost 

pak graduje v závěrečné diskuzi a závěru.  Autorka pojímá téma komplexně, těžiště úvodní 

teoretické části je především ve vývojovém pojetí (vývoj sourozeneckého vztahu). Teze 

podepřené o literární prameny (často zahraniční) ilustruje velmi vhodně zvolenými ukázkami 

z provedených semistrukturovaných rozhovorů.  

V empirické části studentka prokázala nejen znalost metodologického zázemí, ale také 

vysokou míru úrovně interpretace dat, jejich postupná kategorizace, interpretace je v souladu 

s kritérii kladenými na kvalitativní výzkumný design. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce 

jsou data shrnuta do několika tabulek, což činí práci přehlednější. Interpretace dat přináší 

přesvědčivé odpovědi na 2 výzkumné otázky -   „Co ovlivňuje vývoj vztahu mezi zdravým 

sourozencem a sourozencem s mentálním postižením?” a „Které faktory sourozenecký vztah 

podporují a které faktory vztah narušují?”.  V diskusi nechybí také reflexe možných limitů a 

omezení předložené práce, které do velké míry vyplývají z charakteru bakalářské práce, která 

má omezený rozsah. Autorka se také v diskuzi věnuje možným praktickým dopadům těchto 

zjištění pro cílovou skupinu (odborníci setkávající se s rodinami s dítětem s postižením, ale 

také rodiče a samotní sourozenci), což je jistě velmi nosné téma a může studentku inspirovat 

při případné volbě své diplomové práce. Téma si zaslouží další rozšíření. Také z formálního 

hlediska nelze mít k práci výraznějších připomínek, je psána čtivě, přitom je zachována 

vysoká kvalita odborného jazyka a dikce. Bez výskytu gramatických chyb či překlepů. 

Splňuje bibliografické normy, citace literatury odpovídá normě. Práce odpovídá parametrům 

odborného textu, považuji ji za velmi zdařilou.  

 

 Bakalářskou práci Marie Soukupové doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

  

V Praze dne 22. 5. 2011                 PhDr. Pavla Skasková,  

            pod vedením PhDr. A.Kucharské, Ph.D. 

 

 

 

 

 


