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Bakalářská práce Soni Bittnerové s názvem Vrstevnické vztahy u dětí s poruchami 
chování v rané adolescenci je pokusem o sondu do vztahů skupiny dětí s poruchou chování 
v ústavní péči. Samo téma vrstevnických vztahů u dětí, jejichž jedinou blízkou skupinou jsou 
vrstevníci, s nimiž žijí a zároveň chodí do školy, je velmi zajímavá. Domnívám se, že ji 
můžeme považovat za podnět do debaty o ústavní výchově a problematice psychického 
vývoje dětí, které nevyrůstají v rodině.

Téma je prezentováno standardním způsobem – teoretickým úvodem a následnou 
prezentací výzkumu. Způsob, jakým je práce členěna, je přehledný, jednotlivé oddíly lze 
jednoduše rozeznat a není obtížné se v textu orientovat. 

Po formální stránce obsahuje práce všechny požadované náležitosti. 
Po jazykové stránce drží práce kvalitní úroveň; až na drobné výjimky je text 

stylisticky i z hlediska mluvnice na dobré úrovni. 

V teoretickém úvodu do tématu poskytuje autorka základní nástin některých témat, jež 
se pojí s otázkou vztahů mezi adolescenty; autorka volí téma dospívání z hlediska vývojové 
psychologie, teorii sociálních skupin, podoby vrstevnických vztahů a dále terminologii poruch 
chování a výňatky z předpisů týkajících se ústavní péče. 

Teoretickou část považuji za slabší z obou hlavních oddílů práce.
Z technického hlediska postrádám hned v úvodu práce jasné vymezení věku 

adolescence či specifičtěji rané adolescence. V úryvcích z literatury se termín adolescence 
kříží s některými autory běžně užívaným termínem puberta a po celou dobu není zřejmé 
vymezení pojmů, jež autorka bude užívat. Že autorka bude pracovat s dětmi ve věku 13 – 16 
let, se dozvídáme poměrně pozdě (na s. 16).

Z hlediska obsahového považuji za slabinu teoretické části především skutečnost, že 
její většinu tvoří pouze za sebe kladené citace z literatury, které postrádají jakékoli propojení 
skrze autorčin komentář. Autorka se ke škodě celé práce nenamáhala se selekcí 
nejpodstatnějších úryvků a zhuštění informací skrze vlastní vstup do textu. 

Ani výběr literatury nepřináší bližší vhled do problému, s nímž by bylo možno vést 
případnou diskuzi; jde spíše o obecné seznámení se základními poznatky z teoretických 
psychologických disciplín. 

Druhá (empirická) část práce sestává z popisu výzkumu (výzkumné otázky, použité 
metody sběru dat, náznak způsobu jejich analýzy), prezentace dat zahrnující vlastní 
interpretaci a náznak výzkumných zjištění, diskuze a závěr. 

Autorka se rozhodla využít existující sociometrický dotazník B-3, který částečně 
upravila, a dále na základě struktury získaných dat vytvořila vlastní dotazník, který měl 
existující data doplnit. Považuji za přínosnou autorčinu snahu vést výzkum do druhé fáze a 
dozvědět se více skrze doplňující výzkumnou metodu. Jak autorka osvětluje, data získaná 
z obou zdrojů se v mnoha ohledech doplňují. 

Výzkumné otázky, které si autorka stanovila, jsou zodpovězeny a argumentovány. Na 
rozdíl od teoretické části, při interpretaci dat z výzkumu autorka selektuje podstatné 
informace a současně uvádí, která její zjištění se vymykají tomu, co v daném kontextu 
předpokládala (např. s. 51). 

V závěru práce autorka přehledně shrnuje odpovědi na výzkumné otázky, z nichž však 
ne všechny jsou překvapivé: 

1) Povaha vztahů ve skupině je přátelská a děti považují současné vztahy za důležité 
pro svůj budoucí život.



2) Děti mají tendenci vytvářet z hlediska pohlaví homogenní skupiny přátel. 
3) Pobyt ve stejné školní třídě má pozitivní vliv na tvorbu přátelských vztahů. 
4) Stejně tak lze identifikovat pozitivní vliv rodinné skupiny na utváření přátelských 

vztahů. 
Dobře vytvořená je kapitola Diskuze; zaujala mě například úvaha o tom, co by autorka 

akcentovala, pakliže by výzkum měla provádět znovu nebo upozornění na možnost využití 
výsledků konkrétního dotazníku ve prospěch vztahů v dané skupině. 

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Těším se na 
viděnou u obhajoby. 

V Praze 15.5. 2014,  PhDr. Veronika Francová

Zde jdou konkrétnější otázky k práci:
Na s. 25 uvádíte, že u dětí vychovávaných po delší dobu v ústavních zařízeních 

dochází k narušení tělesného, kognitivního i citového a sociálního vývoje. Je možné 
předpokládat, že děti s poruchami chování, poznamenané citovou deprivací mají jistá 
specifika co do psychického vývoje, např. doba nástupu puberty, její průběh či specifická 
podoba sociálních vztahů? Jaká je Vše zkušenost z kontaktu s dětmi umístěnými v DDŠ 
v tomto ohledu? 

Z jakého důvodu jste se po dohodě s etopedem  rozhodla nevyužít dotazník SO-RA-D 
(s.37)?
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