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Téma předkládané diplomové práce je dlouhodobě aktuální, jelikož odborná veřejnost 

stále hledá nejvhodnější způsob, jak udržet dospívající s poruchami chování mimo ústavní 

výchovu. Autorka diplomové práce se pokouší detekovat rozdíly ve strategii zvládání 

stresových situací mezi dospívajícími s poruchami chování a běžnou populací. Výsledky 

těchto zjištění by mohly zvýšit efektivitu resocializačních programů a zlepšit preventivní 

péči u ohrožené mládeže.   

V teoretické části práce autorka uvádí čtenáře do terminologie, části vývojové 

psychologie, legislativního pozadí ústavní výchovy a obsáhle se věnuje faktorům, které se 

úzce vztahují k problémovému chování. Poslední kapitolu v teoretické části tvoří přehled 

možností rozvoje dovedností ke zvládání stresových situací u adolescentů umístěných ve 

výchovných ústavech. Přínosem této kapitoly je zejména kritický pohled na možnost 

využití konkrétních metod ve specifické situaci ústavní výchovy.  

Kapitoly v teoretické části práce jsou přehledně členěny a rozpracovány. Autorka 

pracovala velmi dobře s dostupnými odbornými prameny a vytvořila dobrý teoretický 

předpoklad pro následující část práce. 

Ačkoliv je teoretická část poměrně obsáhlá, těžiště diplomové práce leží v části 

empirické. Tato část práce je členěna do několika kapitol, které podrobně popisují 

výzkumný projekt, předmět a cíl výzkumu, výzkumné předpoklady a zejména metodologii 

výzkumu. Detailně popisuje dvě metody, které byly k výzkumu využity. Jedná se o 

dotazník Strategie zvládání stresu SVF a aktualizovanou verzi Rosenzweigova 

obrázkového frustračního testu PFT (C-W). Velmi dobře je zpracována kapitola diskuse. 

Autorka člení empirickou část logicky a s případnými statistickými potížemi se dokáže 

adekvátně vypořádat. Ačkoliv se velikost vzorku může zdát malá, obhajobou je 

samozřejmě specifikum daného vzorku, které snižuje jeho dostupnost.  

Předkládanou diplomovou práci je nutno ocenit zejména za velmi kvalitní teoretické 

zázemí, obsáhlý vhled do aktuální literatury, přehledný design výzkumu a detailně 

zpracovanou diskusi.  

 

 



Navrhované otázky 

1) Jak je možné výsledky výzkumu využít v práci s adolescenty v ústavní výchově? 

2) Jaké preventivní programy u dospívajících s problémovým chováním (mimo ústavní 

výchovu) jsou efektivní. 

 

Diplomovou práci Terezy Bidmonové hodnotím jako zdařilou, doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení výborné. 
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