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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

„Strategie zvládání stresových situací v populaci j edinc ů s poruchami chování“ , 

 

kterou předkládá Tereza Bidmonová 

 

Autorka práce navázala na své předchozí drobné výzkumné studie, využila také svých zku-
šeností z praxe a zaměřila se na oblast, jež si rozhodně zaslouží odbornou pozornost a je 
stále aktuální. V úvodních kapitolách jsou vymezeny klíčové teoretické pojmy související 
s tématem. Nejprve je uvedeno několik významných přístupů k tématu stresu. Ty jsou vzá-
jemně velmi čtivě provázány a především propojeny s tématem empirické části tak, aby bylo 
zjevné, proč o nich autorka hovoří. Samostatná kapitola je následně věnována také strate-
giím zvládání stresu, což je přímo téma práce, avšak je zjevné, že období dospívání nese 
v tomto směru svá specifika. Na uvedenou vývojovou etapu se zaměřuje třetí kapitola, která 
však zdůrazňuje především takové změny v dospívání, které lze s ohledem na téma práce 
pokládat za důležité. Oceňuji, že se autorka vymezuje proti nejednotnosti definování období 
dospívání. Uvádí více různých variant současných i dřívějších autorů z českého i zahraniční-
ho prostředí, avšak nakonec srozumitelně definuje, jak bude dospívání pojato v její diplomo-
vé práci. V této kapitole jsou navíc teoretické přístupy velmi účinně a logicky provázány se 
zkušenostmi z praxe a autorka si dovoluje i několik kritických pohledů a komentářů, které text 
obohacují a staví ho na vyšší úroveň, než je pouhá kompilační práce. 

Poslední tři kapitoly teoretické části práce se snaží propojit úvodní témata. Hovoří o problé-
movém chování v adolescenci, dále pak vyjmenovávají zdroje tohoto chování a v neposlední 
řadě nabízejí široké spektrum intervenčních postupů, které jsou při práci s dospívajícími, 
kteří čelí určitým výchovným obtížím, doporučovány. Text postupuje logicky od teoretických 
údajů a výsledků výzkumných šetření ke stále praktičtějším informacím, které jsou však rov-
něž podloženy empirickými daty. U tématu problémového chování je věnována větší pozor-
nost statistickým údajům, informacím spíše legislativního charakteru a výčtu projevů problé-
mového chování, což působí poněkud odtrženě od reality, resp. nabízí domněnku, že pro-
blémové chování je samostatná a neměnná entita. V následující kapitole věnované zdrojům 
problematického chování jsou však tyto nedostatky doplněny a uvedeny i širší psychosociál-
ní souvislosti, jež nelze v uvedené problematice opomíjet. Faktorům souvisejícím 
s problémovým chováním je věnována rozsáhlá a velmi strukturovaná kapitola. Dovolím si 
jen poznámku – text zaměřený na vývojové poruchy vyvolává ve čtenáři dojem, jako by tyto 
obtíže a priori vedly k výchovným problémům, což není vždy nezbytně nutné. Opět zde se-
hrávají významnou roli vlivy prostředí a další psychosociální faktory podílející se na výchově. 

Jak již bylo řečeno, závěrečná kapitola teoretické části představuje výčet intervenčních po-
stupů, buď přímo zaměřených na cílovou skupinu dospívajících, nebo využívaných v této 
populaci. Oceňuji, že autorka kriticky zhodnocuje jejich užitečnost a využitelnost. 

Teoretická část působí velmi uceleně, témata jsou vzájemně provázaná a veškeré informace 
jsou podpořeny značným množstvím odborných pramenů. Oceňuji, že autorka nejen využila 
bohatou literaturu, ale v řadě případů také hledala zcela původní zdroje, takže v textu je na-
prosté minimum sekundárních citací. 

V empirické části práce je pozornost zaměřena na klienty výchovných ústavů, jejichž výpo-
vědi jsou porovnávány se srovnávací skupinou stejně starých studentů středních škol. Autor-
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ka využila dva diagnostické nástroje, z nichž zvolila vždy jen některé škály, jež jí mohou po-
skytnout informace související s jejími předpoklady. Obě metody i způsob sběru dat a jejich 
analýza jsou detailně popsány. Pokládám za velmi užitečné, že průzkum byl realizován na 
základě kvalitního předvýzkumu, jež poskytl zajímavé podněty pro tuto práci. Výsledky pak 
přinášejí poměrně zajímavé a do jisté míry nečekané výstupy, které však autorka adekvátně 
analyzuje i komentuje. Je zjevné, že o výsledcích autorka pečlivě přemýšlela. Jelikož použila 
jednostranný t-test, některé údaje se ukazovaly jako nevýznamné, avšak při přepočítání zís-
kaných dat se ukázaly zcela nečekané souvislosti. 

Za jistý nedostatek pokládám, že v prezentovaných údajích chybí přímo výsledek t-testu, 
který se běžně dokládá. Informace uvádějí pouze průměrné výsledky respondentů, stan-
dardní odchylku a p-value. 

Závěr práce je věnován rozsáhlé diskusi, v níž jsou získané výsledky komentovány v kontex-
tu relevantních teoretických přístupů i s propojením na praxi. Autorka cituje řadu studií, které 
podporují výstupy práce, ale také studie, jejichž výsledky jsou v rozporu se získanými daty. 
Nabízí však logická vysvětlení uvedených rozporů, stejně jako adekvátně diskutuje nad ně-
kterými méně očekávanými výsledky vlastní práce. 

Práce je psána čtivým jazykem, využívá bohaté množství literatury a je patrná stálá snaha 
propojovat vzájemně informace a veškeré údaje uvádět v kontextu cílové skupiny i záměru 
práce. Jistým opakujícím se nedostatkem je množství různých zkomolenin jména Ro-
senzweig, jehož text byl v práci využit. 

 

Na závěr otázky: Autorka při zpracování výsledků pracuje pouze se základními škálami me-
tod, bylo by možné využít i komplexnější strategie reagování, s nimiž metody pracují? V kapi-
tole o intervenčních postupech autorka ve většině případů uvádí negativa případného použití 
daných metody, které by tedy ona sama pokládala naopak za účinné? 

 

Tereza Bidmonová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze. 

 

Doporu čené hodnocení: výborn ě 

 

Praha 29. 8. 2011                                                                         PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 


