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Předložená rigorózní práce navazuje na diplomní práci autorky "Některé
aspekty resilience aneb Résilience: Un développement favorable malgré les
conditions défavorables", kterou byla s plným zdarem obhájena na jaře 2005 a byla
oceněna v rámci udílení cen prof. Matějčka.

Posuzovaná práce svědčí o vytrvalosti autorčina zájmu o zvolené téma.
Srovnáním obou prací konstatuji, že nová podoba práce si uchovává pozitiva, na něž
bylo poukázáno v posudku ze dne 22.5.2006, dále je však prohlubuje a rozšiřuje.
Díky její práci, kterou v současnosti rozvíjí za studijního pobytu ve Francii, se do
širšího povědomí francouzské odborné veřejnosti dostávají i poznatky, na něž ve své
práci navazuje, totiž prťJkopnické zkušenosti prof. Matějčka, na druhé straně do
našeho prostředí jsou přinášeny zdroje a poznatky z u nás méně frekventované
frankofonní oblasti, přičemž jsou citovány i práce anglické. Při nynější redakci byla
teoretická část doplněna o nejnovější tituly. Koncepce práce sleduje osvědčenou
strukturu - velmi pěkným, přehledným zpťJsobem vymezuje pojem resilience a jeho
vztahy k příbuzným pOjmťJm v psychologii i k osobnosti a jejím dalším
charakteristikám. Vytyčuje teoretické přístupy k fenoménu resilience. Práce je psána
čtivou, srozumitelnou formou, aniž by slevovala z odbornosti a její jazyk
(francouzština) je korektní a svěží, syntonní s osobností autorčinou.
Zcela novou je kapitola věnovaná kultuře a životnímu stylu osob s postižením
ve vztahu k resilience, vycházející z autorčina ve Francii publikovaného článku. Je tak
zřejmé, že autorčina práce začíná přesahovat úzký rámec účelové publikace a stává
se základem dlouhodobějšího úsilí, jež mťJže být součástí jejího dalšího odborného
usilování a rťJstu.
Možno říci, že v předložené práci autorka zralým a novátorsky pojatým,
zpťJsobem shrnuje problematiku resilience v kontextu naší i zahraniční, zejména
francouzské psychologické tradice, vnáší do ní konkrétní a nové empirické poznatky,
z nichž vyvozuje samostatné závěry, jež konfrontuje v diskusi s literárními poznatky a
rýsuje možnosti další výzkumné (a také psychoterapeutické) práce. Předložený text
splňuje dťJstojně a velmi zdařile požadavky kladené na práci rigorózní a mťJže se stát
předmětem obhajoby.
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