
Posudek oponenta na bakalářskou práci Ivany Křížové „Sebevědomí v perspektivě 
dětí – pojetí a projevy“ 

Práce si klade za cíl popsat, jak děti na začátku 2. stupně ZŠ chápou pojem sebevědomí, 
zjistit genderové rozdíly a obojí srovnat s chápáním sebevědomí v literatuře. Základní 
struktura práce tomu poměrně dobře odpovídá. V prvních čtyřech kapitolách autorka mapuje 
základní české práce, které se zabývají sebepojetím a identitou, podává přehled pojmů, které 
se v této oblasti používají. Zprostředkovaně také referuje o Bandurově koncepci self-efficacy 
a Rotterově locus of control. Jde tu spíše o přehled než srovnávací analýzu.

Z hlediska struktury mi tato část připadá rozvláčná a poněkud nepřehledná. Ve třetí 
kapitole se do značné míry opakuje to, co už jsme četli v kapitole první. Obě kapitoly jsou pak 
shrnuty v „Přehledu klíčových pojmů“ v kapitole 4. Ten je naopak vzhledem k předchozím 
kapitolám velmi stručný a přehledný; pokud však má jít o shrnutí předchozích kapitol, 
zjednodušuje zřejmě až příliš a není přitom zřejmé, proč jsou tu uvedeny právě tyto pojmy a 
řada ostatních pominuta. Nenašel jsem žádnou důkladnější srovnávací analýzu, která by tuto 
pojmovou redukci vysvětlovala. Je ovšem možné, že si autorka jen chtěla ujasnit místo pojmu 
„sebevědomí“, které je tématem její práce, v jakési pojmové síti či mapě. V tom případě se jen 
domnívám, že to udělala na zbytečně velké ploše, trochu nepřehledně a málo fokalizovaně.
Na druhé straně je pravda, že si v úvodních kapitolách vytvořila jakýsi zásobník pojmů, ke 
kterým se v empirické části práce občas pokouší vztahovat některá zjištění.

Dotazníkové šetření, které autorka prezentuje v další části práce, je ve vztahu 
k výzkumným otázkám, které si klade, koncipováno v zásadě adekvátně. Jako nedostatek 
ovšem vidím, že výzkumné otázky (s. 31) nejsou, snad s výjimkou otázky o rozdílech mezi 
chlapci a dívkami, nijak inspirované předchozí literární rešerší.

Konstrukce dotazníku, realizace výzkumu a analýzy dat jsou původním příspěvkem 
autorky, kde lze nalézt určitou dávkou vynalézavosti a také důkladnosti.

Rozsah empirického materiálu odpovídá nárokům bakalářské práce. Autorka ověřila 
dotazník v předvýzkumu na několika žácích, upravenou verzi pak zadala 49 žákům dvou 
šestých tříd. Klíčové pro povahu výzkumu je to, že velkou část z 18 položek dotazníku tvořily 
otevřené otázky, které byly následně kategorizovány. V této analýze spočívá těžiště práce jak 
z hlediska obsahu tak rozsahu (pracnosti).

K dotazníku mám drobné poznámky:
- Většina položek se ptá na sebevědomí obecně, genericky: jak tomu je se sebevědomím 

v tom či onom ohledu obecně u lidí, případně u chlapců a dívek. Odlišné jsou pochopitelně 
otázky týkající se sebevědomí samotného respondenta, avšak také otázka č. 2, která směšuje 
dva způsoby dotazování – po obecné otázce se najednou ptá na projevy sebevědomí u 
konkrétního člověka, kterého si má respondent představit. Mám dojem, že těmito dvěma 
druhy dotazování získáváme poněkud odlišné druhy dat, které nejsou přímo srovnatelné. 
Odpovědi na obecné otázky často směřují spíše k vzájemnému vymezení používaných slov 
(tak se z dat třeba dozvídáme, že někteří žáci považují sebevědomí za svědomí) než k popisu 
reálných jevů, nemáme u nich kontrolu, jakými konkrétními zkušenostmi jsou syceny a 
nakolik se respondenti liší ve validitě a reliabilitě svých generalizací. Kdyby bylo důsledně 
použito dotazování na konkrétní osoby u všech položek, kde je to možné, dostali bychom jiná 
data.

- Otázky 6 a 7 chtě nechtě a priori zavádějí rozdíly v projevech sebevědomí chlapců a 
dívek, ačkoli má být výzkumem teprve zjištěna nejen jejich povaha, ale snad také samotná 
existence. V takto koncipovaném dotazníku je ovšem obtížné se tomu vyhnout.



- V položce č. 9 se nabízejí také varianty, že „mé sebevědomí“ závisí na situaci či 
přítomných lidech. V analogické otázce po sebevědomí chlapců vs. dívek (č. 8) se ale situace 
a sociální kontext nezvažuje, předpokládá se, že sebevědomí má jedna genderová skupina 
vyšší nebo nižší nebo je stejné. Kromě toho jsou tu (omylem?) dvě varianty pro totéž: c) 
„dívky a chlapci mají stejné sebevědomí“, d) „nezáleží na pohlaví, mají stejné sebevědomí“. 
Pokud tato chyba nezpůsobila zmatky při administraci (autorka administrovala dotazník 
osobně a mohla je případně vysvětlit), nepůsobí to větší problém. Podivné však je, že při 
zpracování dat autorka tyto dvě varianty neslučuje.

Na základě kvalitativní analýzy volných odpovědí vytvořila autorka hierarchickou
kategorizaci pro každou otevřenou položku dotazníku. Kategorie „význam pojmu 
sebevědomí“ (sycená odpověďmi na položku č. 1) a „atributy spojené se sebevědomím“ 
(položka č. 2) tak dále zahrnují kromě dalších např. subkategorie „schopnostní -
temperamentové - charakterové dispozice“, kategorie „původ sebevědomí“ zahrnuje 
subkategorie „vrozené - získané - aktuální dispozice“ atp. Subkategorie jsou v další (třetí) 
rovině ještě dále členěny, takže např. „Sebevědomé chování u dívek“ zahrnuje mj. 
subkategorii „mezilidské interakce“, která zastřešuje sub-subkategorie „hájení svých zájmů“, 
„komunikace s chlapci“ „trávení času s dívkami“, „pýcha“ a „oblíbenost“.

Bylo by snad možné v jednotlivostech diskutovat, zda jsou (sub)kategorie dobře rozlišené
(např. má smysl rozlišovat „chování“ a „mezilidské interakce“? „předvádění se“ a „potřebu 
obdivu“?, jak jsou odlišeny aktuální dispozice od získaných?), zda není celý systém příliš 
podrobný, ale v zásadě považuji tuto část zpracování dat za vydařenou. V souvislosti s tím 
překvapuje, že u položky č. 5 (a – h) se autorka spokojila s kategorizací „ano – ne“ (je však 
možné, že odpovědi dětí nic jiného neumožňovaly.

Autorka logicky používá vzniklý kategoriální systém ke kvantifikaci četností jednotlivých 
(sub)kategorií odpovědí, a to jednak pro celý soubor, jednak zvlášť pro chlapce a dívky.

Nicméně v samotné prezentaci takto utříděných dat a v jejich interpretaci vidím některé 
problémy:

- V tabulkách by bylo vhodné vedle absolutních četností uvádět i četnosti relativní (ty jsou 
uváděny jen v textu). Chybí také celkové četnosti v rámci nejobecnějších („tematických“) 
kategorií (tedy základy pro výpočet procentuálních četností), čtenář si je musí nasčítat sám.

- Číselné výsledky nejsou nijak důkladněji komentovány, dávány do souvislostí, 
interpretovány, jsou víceméně jen převedeny z tabulkové do textové podoby.

- Genderové rozdíly v odpovědích jsou podány dosti nepřehledně. Čtenář musí neustále 
listovat od textu k tabulkám v příloze, aby zjistil, co autorka míní větami typu „jako 
sebevědomé chování u chlapců nejčastěji uvedli předvádění ... a agresivita a u dívek pýchu, 
parádění se... a víru v sebe a své schopnosti“ (s. 47).

Kromě toho nenajde genderové údaje v jedné komparativní tabulce, takže velmi pracně 
hledá, že např. chlapci uvedli jako projevy chlapeckého sebevědomí nejčastěji předvádění (5x 
z 19 odpovědí) a agresivitu (4 z 19 odpovědí) a že dívky vidí jako projev sebevědomí chlapců 
nejčastěji totéž (předvádění 6x a agresivitu 8x z 36 odpovědí).

Navíc není komparativně pojat ani text příslušné kapitoly (s. 46 – 48) – nejdříve jsou v ní 
prezentovány výsledky chlapců, pak dívek.

Autorka se v rámci kvantitativního srovnání kategorií spokojuje s prezentací třídění 
prvního stupně. Hlavním výsledkem této časti analýzy dat tedy je samotný kategoriální 
systém a četnosti, které jsou interpretovány jako jakési rozmístění důrazů na jednotlivé 
aspekty chápání sebevědomí.



Druhým způsobem, jímž autorka uchopila analýzu dat, je pokus o vytvoření typologie 
individuálních konceptů sebevědomí. Autorka analyzovala každý dotazník jako celek se 
snahou najít odpověď na otázku „co mi tento žák o sebevědomí říká“ (s. 49) Našla tak 14 
různých typů dětských koncepcí sebevědomí, které se dále pokusila sdružit podle 
emergovaných společných rysů do čtyř skupin. Považuji to za velmi podnětný pokus.
Diskutabilní je snad zařazení 3. a 5. typu uvedeného do skupiny „sebevědomí jako výčet 
charakteristik“ (s. 50) – není stejně dobře možné přiřadit tyto dva typy ke skupině 
„sebevědomí a jeho vázanost na sociální okolí“?

Velmi zajímavým zjištěním je genderová výlučnost některých typů. Obecně potvrzuje 
tendenci – shrnuji jen velmi přibližně - že sebevědomí dívek je více spojeno se sociálním 
prostředím, zatímco u chlapců se více opírá o individuální vlastnosti a výkon.

Kladu si otázku, zda by autorka nezískala více, kdyby se pokusila v individuálních 
koncepcích sebevědomí najít dimenze, jejichž konstelací by byl každý jednotlivý typ 
charakterizován. Např. původ sebevědomí: ze sebe – z reakcí sociálního okolí; orientace 
na výkon – na sociální přijetí; situačně (kontextově) proměnlivé – dlouhodobě neměnné apod.

Také tato část práce poněkud trpí nepřehledností. Přispívá k tomu jednak nezřetelná 
strukturace (jednotlivé skupiny by si snad zasloužily vlastní podkapitoly), jednak absence 
zkrácených označení typů, které by autorce ušetřily kopírování celých odstavců na s. 56 – 57.

Autorka shrnuje svá zjištění v pěti bodech (s. 59). Byl bych rád, kdyby v rámci obhajoby 
práce pro každý bod uvedla, o které údaje svého výzkumu daný závěr opírá. Sám mám dojem, 
že:

- bod 1 (chlapci jsou viděni jako sebevědomější a je to u nich viděno pozitivně) datům 
z výzkumu protiřečí (výsledky položky 8) nebo v nich nemá oporu;

- to co, autorka nazývá (zjištěnou) ambivalentností sebevědomí (bod 3), je prostě jen 
mnohoznačnost tohoto pojmu v češtině (sebedůvěra vs. domýšlivost, arogance);

- to, že pocit kontroly zvyšuje sebevědomí (bod 5), se opět nijak neopírá o data autorčina 
výzkumu. Autorka dokonce o souvislosti genderu a locus of control píše na dvou místech 
zcela odlišně. Na s. 58 tvrdí, že „dívky tím, že spatřují za hlavní podíl na svém sebevědomí 
své sociální okolí, budou více spadat mezi externalisty, kdežto chlapci mezi internalisty“. 
(Pomíjím, že na s. 60 dole je vyjádřen na základě téže skutečnosti úsudek opačný - jde zřejmě 
o přepsání). Tento závěr je povrchní a odporuje mnohem adekvátnější úvaze ze s. 63 – pokud 
ji ovšem budeme číst s potřebnou korekcí: „Také větší možnost kontroly nad situací (Locus of 
control) má významný vliv na sebevědomí žáků. (...) U chlapců je Locus of control posilován 
především prožitkem mistrovství a u dívek sociálním statusem.“ (Evidentně je míněn interní 
locus of control.)

Diskuse zjištění výzkumu s literaturou je podle mého poněkud nahodilá, povrchní a místy
pro mě málo srozumitelná.

K formální stránce práce:
- Již jsem zmínil některé momenty snižující přehlednost práce. Lepší strukturací by se 

autorka vyhnula rozvláčnosti některých pasáží a jejich opakování. Pak by zřejmě bylo možné 
dodržet stanovený rozsah práce, který je takto poněkud překročen.

- Jazykově je práce velmi nevyrovnaná. Střídají se tu pasáže, které jsou stylisticky 
standardní a výstižné (a gramaticky korektní) s pasážemi, v nichž se objevují stylistické 
neobratnosti, a místy – především v závěrečných kapitolách – bohužel i s takovými, které pro 



mě byly buď obtížně srozumitelné, nebo jako by do textu nepatřily (s. 53, 61, 64). Podobně 
kolísavá je i úroveň gramatiky.

- Na s. 11 jsem si povšiml odkazu „Blatný (1999)“, jemuž neodpovídá žádný údaj 
v seznamu literatury, je však pravděpodobné, že jde jen o přepsání.  Jinak se práce 
s literaturou zdá být bez závažnějších chyb. Domnívám se ovšem, že na některých místech by 
v odkazu měl být uveden stránkový údaj, byť jde o pararafráze a nikoli citace. Má-li mít 
čtenář možnost zdroj ověřit, neměl by v případě knižních publikací i rozsáhlejších statí být 
nucen pročítat celý jejich text.  

Závěr: Práce jako celek je dobře koncipovaná a ucelená, empirický výzkum představuje 
svým rozsahem a pracností solidní počin. Některé momenty zpracování a prezentace dat 
nebyly zcela zvládnuty, také v konceptualizaci empirických zjištění jsou určité rezervy. 
Úroveň práce místy také snižuje jazykové zpracování textu.

Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji podle průběhu 
obhajoby jako dobrou až velmi dobrou.

V Praze 23. května 2012
PhDr. Miroslav Rendl, CSc.




