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Bakalářská práce Zuzany Longauerové je svým zaměřením empirická. Téma 

bakalářské práce si studentka zadala včas, vypracovávání bakalářské práce si dobře rozvrhla a 

naplánovala, podle stanoveného plánu plynule postupovala. S vedoucí bakalářské práce 

pravidelně konzultovala, jejími doporučeními se řídila, zároveň byla i dost samostatná a 

tvořivá. Ve zvoleném tématu byla studentka velmi angažovaná, materiály potřebné 

k výzkumu sháněla v zahraniční, komunikovala s odborníky věnujícími se danému tématu ve 

Spojených státech amerických. Oceňuji nasazení, se kterým studentka k bakalářské práci 

přistupovala.  

Jedním ze záměrů bakalářské práce bylo převést klinickou metodu Adult Attachment 

Interview (AAI) do českého prostředí a aplikovat ji ve výzkumu. V průběhu realizace 

výzkumného záměru se však ukázalo, že není možné získat originální skórovací manuál AAI, 

aniž by autorka nesplnila podmínky pro získání manuálu kladené autory metody. Studentka 

byla schopna na tuto situaci pružně zareagovat, bez toho, aby to zásadně ohrozilo validitu 

provedeného výzkumu.  

Studentka část dat sbírala v psychiatrické nemocnici Bohnice. Při sběru dat se řídila 

etickými principy, vůči účastníkům výzkumu se chovala citlivě a s náležitým respektem, 

dobře se přizpůsobila i prostředí, ve kterém výzkum probíhal. V průběhu zpracovávání 

bakalářské práce si studentka osvojila způsob vedení klinického rozhovoru na citlivé téma, 

důkladně se seznámila s teoretickým pozadím konceptu attachmentu a s metodou AAI, 

seznámila se s kvalitativním tříděním dat.  

Teoretická část práce je srozumitelně a logicky vystavěná, jednotlivé kapitoly mají 

návaznost na provedený výzkum, zpracování tématu je aktuální, v souladu s novými poznatky 

oboru. Zvláště bych zdůraznila, že velkou část použitých zdrojů v teoretické části práce tvoří 

cizojazyčná literatura.  

Výsledky výzkumu jsou přehledně prezentovány a adekvátně interpretovány. Použitá 

grafická úprava umožňuje čtenáři dobrou orientaci ve výsledných datech. V diskusi 

porovnává autorka svá zjištění se závěry jiných studií, dostatečně reflektuje meze 

provedeného výzkumu a nastiňuje možnosti dalšího zkoumání v této oblasti. Diskusi považuji 

za zdařilou.  

Přínos předkládané bakalářské práce spatřuji především v přeložení metody AAI do 

českého jazyka a v jejím výzkumném použití.  



Studentka 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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