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V práci je na mnoha místech naznačena komplexnost faktorů, které tvoří soubory 
specifických řetězců, a které se stávají příčinou emočních poruch.  
Je celkem zákonité, že k jejich nápravě povede rovněž přístup, který se bude vztahovat 
k širšímu spektru psychických a sociálních faktorů. 
Do jaké míry se autorka s tímto názorem ztotožňuje, jaké jsou její praktické zkušenosti, příp. 
zda  v tomto směru existují konkr. možnosti psychodidaktické  aplikace ?   
 
Považuje autorka resilienci za  jednu z možností, jak emočním poruchám předcházet ?  

Diplomová práce Petry Glajchové je práce teoretická. V podstatě jde o přehledovou studii 
problematiky emočních poruch u dětí  v kontextu výchovně vzdělávacího procesu. I když 
literatura, ze které autorka vychází je omezená na základní tituly tuzemské literatury, tvoří práce 
poměrně ucelený přehled emočních poruch a deficitů, který umožňuje relativně snadnou 
orientaci v dané problematice. To samo o sobě není nikterak osobitým přínosem autorky, studii 
však lze považovat za relativně solidní základ pro následné úvahy ve směru náprav a příp. 
prevence v oblasti pedagogického procesu. Některé z nich jsou známé  a empiricky ověřené, 
některé z nich poukazují na  stále více se uplatňující komplexní viděění problému. V případě 
emočních poruch jde kupř. o zřetele kognitivní, konstruktivistické, o impulsy vhodných terapií 
(zejména kognitivně behaviorální terapie). Toto slibné nakročení však není náležitě využito, 
výklad otázek, které by umožnily jejich aplikaci ve výchovně vzdělávacím  procesu je stručný, 
nevstupující do hlubších interpretací. Pokud by na tuto práci navázalo pokračování ve směru 
hlubšího psychodidaktického uchopení, je práce solidním teoretickým základem, který má své 
opodstatnění a je pro další práci přínosem. I za těchto okolností by práce měla být lépe 
strukturována a graficky upravena. Množství chyb a překlepů by dozajista odstranila pečlivá 
korektura. Uvedené nedostatky jsou nahrazeny komplexností autorčina pojetí dané 
problematiky a vytvořením souboru možností a příležitostí ( mnohdy ne zcela tradičních ) pro 
prevenci a nápravu emočních poruch u dětí. Práce splnila předpoklady kladené na diplomové 
práce.  
 


