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 Diplomová práce studentky Marie Soukupové tematicky navazuje na její předchozí 

bakalářskou práci, kde se zabývala vývojem sourozeneckého vztahu pohledem zdravého 

sourozence dítěte s postižením. Předložená práce zkoumanou problematiku posouvá k úžeji 

vymezenému fenoménu – nazírání na oblast této specifické sourozenecké konstelace jako na 

potenciální zátěžovou situaci v životě jedince a jakým způsobem se s ní vypořádává (tedy 

jaké copingové strategie používá) a zda se v této souvislosti u těchto jedinců dá hovořit i o 

posttraumatickém rozvoji.  Mezi těmito dvěma koncepty hledá autorka možné konsekvence, 

styčné plochy i rozdíly.  

 Diplomantka si vybrala téma, které se, jak sama výstižně v úvodních pasážích 

reflektuje, dostává do zájmů českých výzkumných studií teprve v posledních letech. Téma je 

o to originálnější a iniciativní z toho důvodu, že se snaží na tematiku dívat skrze aktuálně 

nově reflektované výzkumné téma - posttraumatický rozvoj.  

 Výslednou práci autorky považuji nejen za originální, ale velmi podnětnou a 

inspirativní. Cíle její studie jsou jednoznačně vytyčeny a volba jednotlivých kapitol či 

podkapitol míří k finálnímu splnění cíle, návaznost je plynulá, logická. Úvodní kapitoly úzce 

komunikují s empirickou částí. Tato posloupnost pak graduje v závěrečné diskuzi a prezentaci 

závěrů.  Studentka pojímá téma komplexně, těžiště teoretické části, která se skládá z pěti 

kapitol, je především v hloubkové analýze a následné komparaci problematiky zátěže, stresu, 

adaptaci na zátěž, strategií, jak ji zvládat a v neposlední řadě také ve vytyčení hlavních 

aspektů posttraumatického rozvoje. Terminologický aparát a hlavní teze jednotlivých 

subtémat podpírá zejména o primární, často zahraniční prameny, které dokáže adekvátně 

zhodnotit, analyzovat, srovnat. Logice a přehlednosti také napomáhají vhodně vybrané 

ilustrativní grafy a tabulky. Pozitivně hodnotím také hojně užívanou původní terminologii, 

kterou autorka používá kurzívou po českém překladu.    

 Výzkumný design byl zvolen jako kombinovaný, což lze jednoznačně ocenit. V rámci 

kvalitativní analýzy zpracovávala data od devíti respondentů, získaná hloubkovým 

polostrukturovaným rozhovorem a vyprávěním, které byly inspirovány metodou life - story. I 

to poukazuje na kvalitní orientovanost diplomantky v aktuálních možnostech 

metodologických přístupů v psychologii. V rámci kvantitativní polohy výzkumu 

administrovala následně dva dotazníky: Posttraumatic Growth Inventory (PTGI-CZ) a 

Dotazník proaktivního zvládání životních nároků (PCI). Oba dotazníky byly pro výzkumné 

potřeby již v České republice přeloženy i použity, avšak nepatří mezi standardní a rozšířené 

psychodiagnostické nástroje.  

 V empirické části diplomantka prokázala nejen znalost metodologického zázemí, ale 

také vysokou míru úrovně kvality interpretace dat. Jejich postupná kategorizace, interpretace 

je v souladu s kritérii kladenými na kombinovaný výzkumný design, včetně reflexe vědomí 

nedostatků vyvěrajících z malého, nereprezentativního výzkumného vzorku. Přesto je při 

prezentaci dat zjevná snaha badatelky o komplexnost a plastičnost dat. V interpretaci zjištění 

spatřuji vyváženost mezi individuálními zkušenostmi jednotlivých účastníků této sondy a 

nalézání společných témat, styčných ploch, specifik pro danou cílovou skupinu.  



 Diskuse pak přináší přesvědčivé závěry a odpovědi na tři výzkumné otázky, které 

dokládá analyzovanými daty a rovněž svá zjištění reflektuje s dalšími relevantními studiemi.  

Autorka se posléze věnuje možným praktickým dopadům těchto zjištění pro cílovou skupinu i 

aplikační možnosti v poradenství a terapii. Neopomíjí limity své studie.   

Spolupráce mezi studentkou a vedoucí diplomové práce probíhala zcela v souladu 

s domluveným časovým harmonogramem, splnění dílčích cílů a úkolů postupovalo dle 

dohodnuté trajektorie. Tematické vytyčení nebylo měněno, diplomantka se velmi rychle v 

novém tématu zorientovala, pracovala systematicky a samostatně.  

Studentka v pravidelných intervalech své výsledky a postupy konzultovala jak osobně, tak 

písemně. Na dohodnuté konzultace se dostavovala vždy včas, připravena, s novými dotazy či 

dílčími částmi práce. Na podněty a připomínky reagovala flexibilně, po celou dobu 

spolupráce byla velmi otevřená vůči pokynům a doporučením, dokázala však také případné 

nesrovnalosti vysvětlit a obhájit. Studentka také prokázala vysokou míru samostatnosti při 

realizaci výzkumného záměru i zvyšování své badatelské citlivosti. Při přípravě 

metodologického a empirického designu vždy senzitivně a otevřeně reflektovala možnosti a 

limity daných nástrojů. Bez nutnosti upozorňování respektovala veškeré etické konsekvence 

realizace výzkumného záměru. Celkově lze proces vzniku diplomové práce a její spolupráci 

hodnotit pohledem zodpovědného, iniciativního a samostatného přístupu autorky.  

Z formálního hlediska nelze mít k práci výhrady. Je psána čtivě, čtenáře jednotlivými 

tématy adekvátně doprovází, včetně krátkých závěrečných shrnutí, přitom je zachována 

vysoká kvalita odborného jazyka a dikce. Bez výskytu gramatických chyb či překlepů. 

Graficky velmi přehledná, estetická.  Splňuje bibliografické normy, rozsah použitých zdrojů 

považuji za nadstandardní, s velkým podílem jak aktuální bibliografie, tak zahraniční. Práce 

odpovídá všem parametrům odborného textu, považuji ji za velmi zdařilou. 

 

 

 Diplomovou práci Marie Soukupové jednoznačně doporučuji k obhajobě s 

hodnocením výborně.  

 

 

 

  

V Praze dne 3. 6. 2013     PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  

 

 

 

 

 


