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Téma asertivity je jistě stále populární, i když svůj boom má za sebou i v rámci České republiky a 

vzniká tedy prostor věnovat se mu odborně a s odstupem, příležitost, které se autorka chopila. 

Vychází od vymezení asertivity, seznámení s historií vývoje studia fenoménu. Nevynechává ani 

seznámení s vývojem v Čechách. Dále přináší poznatky o roli asertivity v rámci interpersonální 

komunikace, vymezuje asertivní chování vůči agresivnímu a pasivnímu a dále také vůči manipulaci. 

Dále se věnuje asertivitě jako individuální charakteristice adaptujícího se člověka. Poté se věnuje 

tématu adaptace, jejím pojetím, fenoménu odolnosti – resilience a vymezuje dále různá pojetí 

stresu. Na závěr teoretické části se věnuje faktorům ovlivňujícím adaptaci, vč. asertivity, jako 

jednoho z nich.

V rámci vlastního šetření se autorka rozhodla zaměřit na roli asertivity v procesu adaptace 

studentů na počátky vysokoškolského studia. Uvádí přehled výzkumných otázek a na ně navazující 

hypotézy. Seznamuje s výzkumnou strategií a metodami, rozhodla se využít dotazník pro 

hodnocení adaptibility přejatý z ruského jazykového prostředí a přeložený do češtiny, dále pak 

dotazník Štefana Medzihorského pro měření úrovně asertivity. Charakterizuje výběr vzorku a 

postup sběru dat. Uvádí výsledky a vyjadřuje se k hypotézám projektu. V rámci diskuse adekvátně 

diskutuje výstupy šetření, jejich zajímavým výsledkem je zamítnutí většiny hypotéz, vyjadřuje se jak 

k výstupům samotným a interpretuje je v souvislosti s dosavadními poznatky z oblasti, komentuje 

adekvátně i limity studie. 

Teoretická část práce přehledně, strukturovaně a v rámci vymezeného prostoru i vydatně 

seznamuje s problematikou asertivity a jejího propojení s oblastí adaptivity. Empirické šetření je 

adekvátně naplánováno, realizováno a zpracováno, přináší velmi zajímavé výsledky, které jsou 

velmi podnětnými informacemi k další diskusi. Lze konstatovat, že frekventované téma asertivity 

ještě nevyčerpalo své možnosti dalšího výzkumného rozvoje. Práce je čtivá a přehledná. Vychází 

z kvalitní odborné tuzemské i zahraniční literatury.

Na závěr otázka: Jaký další výzkum by mohl navazovat na ten, který provedla autorka?

Yuliya Malysheva předložila práci, která splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na UK FHS v Praze a navrhuji hodnocení: výborně.



Podnětem pro uvedené hodnocení je kvalitní vypracování teoretické části, které tvoří odpovídající 

poznatkové východisko pro výzkumný úkol, který je realizován adekvátně a je odpovídajícím 

způsobem zpracován.
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