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Bakalářská práce je předkládána již po druhé. V prvním termínu obhajoby komise (s 

přihlédnutím ke kritickým posudkům) usoudila, že práce není dostatečně kvalitní a doporučila její 

přepracování. Hlavní výhrady spočívaly v tom, že autorka nevyužila všechny vhodné teoretické 

koncepty, které s tématem sebevědomí souvisí, a dále že při analýze dat setrvala zejména na úrovni 

třídění prvního stupně a základní deskripce. Na druhou stranu však bylo při obhajobě patrné, že práce 

svým tématem i shromážděnými daty skýtá řadu možností a že autorka by jich měla být schopna 

využít. Úpravy, které autorka na základě původních připomínek provedla, jsou důkazem toho, že 

práce skutečně značný potenciál měla a že se ho podařilo do velké míry nyní naplnit.  

Uskutečněné změny lze podle mne rozdělit do tří oblastí: 

 První série změn spočívala v doplnění teoretické části. Autorka zavedla nové pojmy, především 

self-efficacy a locus of controle, které samostatně představila a vztáhla je k dalším. Jednotlivé 

koncepty jsou porovnány a jejich vzájemné vazby autorka ukázala v jednoduchém schématu, které 

je dokladem dobré pojmové práce. Ačkoliv by porovnání jednotlivých konceptů mohlo být ještě 

hlubší a mohlo by více využívat kritický odstup, hodnotím posun teoretické části jako jednoznačně 

kladný a dostatečný.  

 Druhá oblast změn se týká empirické části. Autorka postoupila v analýze dat, představila 

kategoriální systém a zabývala se vedle dřívějších zajímavých nálezů i některými dalšími 

zjištěními, které vyústily z kombinace hlavních identifikovaných témat. Větší pozornost také 

věnovala porovnání pohledu dívek a chlapec a pohledu na dívky a chlapce, což mělo být původně 

stěžejní téma, které však zůstalo v první verzi práce upozaděné. Výsledky výzkumu jsou ve 

stávající verzi práce prezentovány důvěryhodněji a logičtěji.  

 Třetí skupinu představují změny nespecifické, ale přesto podstatné. Na textu práce je patrná větší 

vyzrálost v samotné argumentaci i ve stylistice. Práce je vnitřně konzistentnější. 

Z hlediska významnosti studovaného tématu, přiměřenosti zvolené metodologie a 

nejzajímavějších výsledků se mé hodnocení shoduje s původním posudkem, proto jej nebudu 

opakovat – odkazuji v tomto na posudek z května 2011.  

 

Závěr:  

Bakalářskou práci Ivany Křížové považuji za zajímavý příspěvek k laické psychologii a vhled 

do dětského světa. Změny, které práce doznala, hodnotím jako jednoznačně pozitivní. Současná 

verze práce je výrazně kvalitnější. Proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

 

V Praze, 22. 5. 2012       PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 


