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Studentka si pro svou bakalářskou práci zvolila téma velmi důležité, a přesto dosud
málo prozkoumané. Ačkoliv lidé s tzv. hraniční poruchou osobnosti bývají často předmětem
výzkumů, ačkoliv jedním z diagnostických kritérií této poruchy jsou pocity prázdnoty,
výzkumy zabývající se prožitkem smyslu u osob s hraniční poruchou osobnosti chybějí.
Bakalářskou práci si studentka zadala včas, ale realizace empirické části byla ztížena
dostupností stanoveného výzkumného souboru. Sběr dat proto probíhal déle, než bylo
původně plánováno. Velmi oceňuji nasazení studentky pro vyhledávání vhodných osob do
obou zkoumaných souborů. Při sběru dat se studentka řídila etickými principy, vůči
účastníkům výzkumu se chovala citlivě a s náležitým respektem, dobře se přizpůsobila i
prostředí, ve kterém výzkum probíhal. Pozici výzkumníka dokázala udržet, i když byla
mnohými účastníky výzkumu vtahována spíše do pozice pomáhajícího profesionála.
S vedoucí bakalářské práce svůj postup konzultovala, jejími doporučeními se řídila. Při
zpracovávání
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psychoterapeutický směr logoterapii a existenciální analýzu. Její dobrá orientace v této oblasti
je v teoretické části práce patrná.
Pro splnění stanoveného cíle zvolila autorka práce kvantitativní metodologii. Metodou
sběru dat byl dotazník Existenciální škála, který byl ještě doplněn rozhovorem. Statistickou
analýzu dat provedla studentka třemi způsoby, data tedy nazírala a hodnotila z různých
pohledů. Diskuse výsledků výzkumu byla limitována nedostatkem studií se stejným
zaměřením. Autorka se v diskusi zaměřila především na výzkumy osob s hraniční poruchou
osobnosti. Rozdílnost zkoumaného souboru od normativních dat mohla být zdůrazněna více.
Vzhledem k tomu, že existuje málo výzkumů s podobným zaměřením u této konkrétní
skupiny osob, může být provedený výzkum v určitém smyslu považován za originální.
Z hlediska praxe jsou zjištěné výsledky přínosné především pro poskytování péče o tuto
skupinu populace.
Barbora Cinerová při zpracovávání bakalářské práce osvědčila dovednosti spojené s
realizací výzkumu a schopnost interpretovat získaná data na požadované úrovni, proto její
bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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