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Teoretické zpracování tohoto tématu autorku určitě přivedlo k myšlenkám, kterým směrem se bude ubírat její další práce. 
Mohla by je autorka sdělit?

Uvažuje autorka o zakomponování tohoto tématu do pedagogického kontextu?

Jedna z možností, jak dětem ve škole zprostředkovat řešení krizových situací je práce s příběhem. Jaký je názor autorky ?

Autorka se ve své bakalářské práci  zabývá tématem životních krizí v procesu rozvoje osobnosti. Jde o práci 
čistě teoretickou, kterou lze charakterizovat jako úvodní studii do řešení dané problematiky. V tomto směru 
práce plní svůj cíl, který spočívá zejména ve vymezení základních pojmových kategorií a v náhledu na 
působení krizových situací v dynamice psychického vývoje. Autorce se podařilo vymezit a zdůraznit ty 
osobnostní  kategorie a konstrukty, ve kterých se krizové situace výrazně odráží a ovlivňují jejich integritu. 
Přínosná je kapitola,ve které jsou zpracovány základní možnosti řešení krizových situací, zejména ty, které 
vyžadují určitý podíl vnější pomoci. Autorka uzavírá práci kapitolou, ve které se soustřeďuje na krizové 
situace jako na podněty, které po náležitém zpracování mohou vstoupit do osobnostního rozvoje jako jeho 
funkční determinanty. Tato kapitola má téměř duchovní charakter, který práci na jedné straně posunuje do
vyšších dimenzí, na straně druhé se tím vzdaluje konkrétní realitě.Určitým nedostatkem práce je, že autorka 
mnohdy nevyužila silného teoretického potenciálu pro hlubší zpracování vybraných problémů (kupř. 
ohrožení identity..) a dostatečně nezdůraznila procesualitu, která je pro zpracování krizových situací 
nezbytná. S tím souvisí i rozsah bibliografických pramenů, které se omezují pouze na výběr základních titulů. 
I přes určité nedostatky autorka svůj cíl splnila, práce je kvalitní úvodní studií, na kterou lze navázat v další 
fázi řešení problému. Požadavky kladené na  bakalářské práce byly v této práci splněny. 




