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 Téma práce je velmi zajímavé podnětné, autorka sama přišla s tímto nápadem a i se 

způsobem, jak tuto problematiku testovat, což oceňuji. 

 

 Studie má rozsah 51 stran a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V příloze je 

pak doplněna podrobnými tabulkami s výsledky. 

 

 V teoretické části se autorka věnuje problematice psychologie zdraví, rodiny, 

rodinnými konstelacemi, dále též psychologické problematice školního prostředí, rolemi ve 

skupině  a ve školní třídě apod. Celá tato část je velmi dobře uspořádána, autorka ukazuje 

svou schopnost pracovat s odbornou literaturou. Po formální stránce zde nejsou nedostatky. 

 

 Cílem praktické části bylo zjistit, zda existuje empiricky doložitelná souvislost mezi 

sourozeneckou pozicí žáka a jeho postavením ve školní třídě. Za pomocí odborné literatury 

autorka sama sestavila dotazník, zaměřený na 3 hlavní okruhy dotazů. 1. otázky týkající se 

vztahů ke spolužákům, 2. otázky týkající se sourozeneckých konstelací a 3. otázky zaměřené 

na sourozeneckou pozici jedince. K výzkumu byly použita data od celkem 118 žáků 3 

věkových kategorií z různých pražských škol. Autorka data zpracovala sama popisným 

způsobem a přehledně je uvádí v druhé části práce.  Z výsledků vyplývá spousta zajímavých 

podnětů pro další zpracovávání tématu. Hlavní hypotéza práce- vliv sourozenecké konstelace 

na soc.postavení dítěte ve školní třídě byla podle autorky potvrzena, některé další výzkumné 

otázky se nepotvrdily. Pro porovnání skupin podle věku by bylo asi potřeba získat větší 

množství dat, aby se výsledky daly zobecňovat, stejně tak by si některé výsledky zasloužily 

hlubší statistické zpracování.  Nicméně i tak je předložená studie zajímavou sondou do dané 

problematiky. V závěru práce autorka navrhuje další možnosti, kam by studie mohla směřovat 

a jak by se dala rozšířit. 

  

 Předložená studie je velmi zdařilá, autorka ukázala schopnost samostatné výzkumné 

práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 40-45 body. 
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