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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 37
Počet stránek příloh: 0
Počet titulů v seznamu literatury: 11

Formální zpracování: 
¨
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod – teor. práce

Využití praktických zkušeností . nelze posoudit

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, originalita)

Naplnění cílů práce
Cíl není explicitně vyjádřen
Vyváženost teoretické a praktické části – teor. práce

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Existují kromě behaviorálního a fenomenologického ještě jiná pojetí osobnosti?
2. Na základě jakých kritérií byly vybrány osobnostní složky, které jsou významné 

z hlediska zvládání krizových situací?
3. V čem spočívají negativní dopady životní krize na vývoj osobnosti?
4. Jaká jsou specifika zvládání krizí u dětí a dospívajících?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Bakalářská práce se zabývá životní krizí především jako výzvou, jejíž zvládnutí vede 
k dalšímu rozvoji a posílení osobnosti. Mnohem méně upozorňuje na rizika, která pro zdravý 
osobností růst představuje selhání při řešení obtížných životních situací. Jakkoli slovo 
„rozvoj“ v názvu práce naznačuje pokrok od méně k více, nelze přehlížet skutečnost, že krize 
je nejen výzvou, ale také ohrožením.

V textu postrádám přesné vymezení cíle, z hlediska stylistického zpracování autorka místy 
užívá jazyka až beletrizujícího, jinak se účelně opírá se o základní korpus odborné literatury, 
citace v textu by bylo vhodné komentovat.
Pokud jde o obsahovou výstavbu, antroposofie a Vygotského koncept učení jsou do textu 
zasazeny bez hlubší vazby na řešenou problematiku.

Vidět impulz krize pro rozvoj osobnosti v rovině odolnosti, hodnotového systému a vůle ke 
smyslu je nezpochybnitelné, nicméně odolnost (resilience) není v textu z hlediska možného 
rozvoje osobnosti vůbec rozpracována, ostatní pak dosti stručně Opomenut je také širší 
kontext pozitiv, k nimž může vést zvládnutí krize – rozvoj vůle a charakteru, růst sebeúcty, 
proměna sebepojetí, kultivace motivačního systému, rozšíření znalostí, dovedností a strategií 
chování. Chybí mi také interpretující a obsahově nosný závěr celého textu.

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře

V Berouně, dne 11. 1. 2012 PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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