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                                 SEBEPOŠKOZOVÁNÍ  U  DĚTÍ 

 
Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na vysoce aktuální téma – sebepoškozování dětí je u 

nás několikaletým problémem s velkou incidencí.  

Studentka si vytkla jako cíl shrnout  dosavadní stav bádání v této oblasti a analyzovat pojetí 

sebepoškozování z pohledu dětí staršího školního věku. 

 

V práci uvádí pečlivé zpracování dostupné současné odborné literatury – nejen české, ale i 

zahraniční – a to v neběžně širokém rozsahu. Důsledně odkazuje a cituje relevantní autory. 

Věnuje se nejasnostem v terminologii dosavadních poznatků a aktuální klasifikaci 

sebepoškozujícího jednání. 

V této části prokazuje svoji schopnost práce s odbornou literaturou. 

 

V části praktické získala dotazníkovou metodou data vzorku 73 respondentů. Tato data dále 

analyzovala kategorizováním odpovědí a využila také metodu shlukové a faktorové analýzy. 

Pečlivě zpracovala výsledky, které jsou přínosem pro poznatky aktuálních názorů na tuto 

problematiku dospívajících u nás. 

Diskuze poznatků autorky s řadou autorů je široká. 

 

Text je čtivý, přehledně  uspořádaný,  i v přílohách dokladuje získané výsledky své práce. 

Studentka průběžně konzultovala své postupy, přihlížela k připomínkám, pracovala 

samostatně, byla aktivní. 

 

Předkládanou rogorózní práci považuji za mimořádně dobře zpracovanou jak v teoretické, tak 

empirické části. 

 

21.8.2010 PhDr.Jana Procházková 
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Anna TVRDOŃOVÁ : 
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Předkládaná práce je prací původně diplomovou – proto odkazuji na posudek, 

který jsem podala v době, kdy autorka práci prvně předkládala a kdy jsem práci 

skutečně vedla. Posudek z té doby přikládám.                                            

V průběhu  přípravy práce k rigoroznímu řízení konzultace neproběhly.             

 

Po přečtení předkládané práce mi není zřejmé k jakým úpravám v práci došlo?  

Jsou nějaké v části teoretické či empirické ?                                                          

Jak autorka vidí svoji práci a zpracovávanou problematiku s časovým 

odstupem? 

Protože  původní diplomovou práci jsem hodnotila jako vysoce kvalitní, 

doporučuji práci i k rigoroznímu řízení.  

 

 

18.8.2012                                                                     PhDr. Jana Procházková 
 

      

 


