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V předložené diplomové práci se Mgr. Jan Kratochvíla věnuje u nás dosud neprobádané 
oblasti vývojové psychologie s přesahem do pedagogicko psychologické a dětské klinické praxe. Práce 
je zaměřena, jak je i v názvu práce obsaženo, na vývoj obranných mechanismů u dětí mladšího 
školního věku. Z obsahu práce je zřejmé, že je vyústěním psychodiagnostické a psychoterapeutické 
praxe autora, při které se setkává s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin. U těchto dětí se 
obranné mechanismy objevují s větší četností a intenzitou než u běžné populace. Přičemž odkrytí a 
porozumění těmto obranným mechanismům i vzhledem k věku dítěte může velmi napomoci jak 
psychologům, psychoterapeutům, tak vychovatelům a rodičům při setkávání se s těmito dětmi.
Obdivuji s jakou precizností a jakým rozsahem se vypořádal s tímto širokým a těžce uchopitelným
tématem.

Autor ve své práci dokázal ve všech kapitolách své práce velice strukturovaně a srozumitelně 
propojovat čistě teoretické i výzkumem získané dosavadní poznatky týkající se problematiky 
konceptu obranných mechanismů. Opírá se jak o tradiční, tak i aktuální a rozsáhlé odborné zdroje. 
Díky logickému postupu od širších a obecnějších souvislostí probírané problematiky k jejich 
konkretizaci a aplikaci na práci s dětmi, je práce sice velmi obsáhlá, ale současně i přehledná a čtivá.

Praktická část pak přináší opět velmi dobře uspořádané výsledky projektivního, 
dotazníkového a observačního šetření zaměřeného na zjišťování výskytu obranných mechanismů a 
jejich souvislostí u 29 dětí mladšího školního věku (6 - 12 let) s nařízenou ústavní výchovou. V souladu 
se zvolenou kvalitativní výzkumnou strategií si autor stanovuje vhodné výzkumné otázky spolu 
s metodami zkoumání. Jádrem výzkumné práce je dle mého názoru podrobná a kvalitně zpracovaná
analýza odpovědí dětí získaných projektivními technikami Testem pohádek a TAT a její propojení s 
výsledky dotazníků (CFT a autorem vytvořený inventář typických projevů chování dítěte vycházející z 
gestalt teorie kontaktních stylů dle Joyce a Sills, 2011). Výsledky jsou přehledně , dobře a současně i 
kriticky zpracované, doplněné podrobnou kazuistikou jednoho zkoumaného dítěte. Právě zde bych 
ráda ocenila autorovu schopnost zhodnotit průběh celé své práce s velkým nadhledem a respektem 
k získaným výsledkům. Práce je řádně doložena seznamem použité, převážně zahraniční literatury a 
přílohami, jejichž součástí je podrobný přepis vyšetření k uvedené kazuistice. Celkově předloženou 
práci považuji za velmi zdařilou, kvalitní a ve všech částech kvalifikovaně provedenou. Pro pozdější 
publikování výsledků své práce bych jen autorovi doporučila zařadit kritické zhodnocení své práce a 
návrhy dalšího zkoumaní do samostatné kapitoly Diskuse. V seznamu použité literatury jsem nenašla 
některé odkazy především z 5. kapitoly, a proto doporučuji seznam dopracovat a vložit do práce jako 
Errata.

Mgr. Jan Kratochvíla svou diplomovou prací prokázal schopnost vědecké práce. Požadavky 
kladené na diplomové práce plně naplnil a doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji ji 
hodnotit známkou výborně. Autorovi pak doporučují pokračovat v zaměření na zvolené 
téma i nadále a využít své zkušenosti v širším a longitudinálním výzkumu s nastolováním 
nových otázek, o čemž bych ráda s autorem hovořila během obhajoby jeho práce.

V Praze dne 17.8.2014 PhDr. Eva Šírová, Ph.D.




