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Autorka si již v první fázi zadání projektu zformulovala teoreticky i metodologicky náročnou výzvu. 

Nepřekvapuje, že v průběhu práce musela mnohé věci korigovat. Nesmírně cenné je právě to, že 

dokázala vhodně upravit metodologický postup i teoretické rámce (ostatně: z hlediska kvalitativní 

metodologie musíme tomuto postupu přiznat legitimitu), ještě sympatičtěji však působí otevřenost, 

s níž limity a problémy své práce přiznává. Předložený text tak prokazuje nejen schopnost pracovat 

s literaturou a vést samostatně výzkum, ale též schopnost kritické metodologické sebereflexe. Přitom 

je třeba zdůraznit, že práce s datovým materiálem tohoto typu je dosti náročná.

Hezký příklad nabízí možná klíčová kategorie „zlobení“. Pokud opravdu není v literatuře dostatečně 

zpracována, můžeme považovat výsledek této sice drobné sondy za poměrně inspirativní stimul pro 

další výzkumy. Ostatně sama dynamika redefinování zlobení (a normativity) v závislosti na procesu 

adaptace dítěte nabízí úvahu – v práci již ilustrovanou (s.41) - o jakési dynamické výchovné 

etiketizaci, která na rozdíl od té statické zřejmě nemá (?) stigmatizující efekt. 

Práce má velmi dobře propracovanou strukturu. Autorka si dokáže z jednotlivých publikací vybírat to 

podstatné.  V textu lze samozřejmě najít několik drobných nedostatků či překlepů: 10 – nepřesný 

odkaz na Petruska, 15 – tahanice o končetiny?, 20 – kauzální atribuce. V rámci empirické části by 

mohly být použity třeba i náčrty prostor, pokud je to relevantní z hlediska dalšího popisu. Nicméně 

autorce je vlastní kreativita a metodologická invence – viz například klasifikace dětí do typů (s.46). A 

skutečnost, že práci nadměrně nezatěžuje popisem, je třeba přičíst autorce k dobru.

Celkově hodnotím práci jako zdařilou a – nemohu se užití tohoto pojmu ubránit – sympatickou. Jde o 

solidní, kreativně zpracovanou sondu, která jednoznačně splňuje nároky kladené na bakalářskou 

práci. Domnívám se, že může dosáhnout i na hodnocení stupněm výborně.
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