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 Studentka se zabývá tématem vrstevnicích vztahů žáků na druhém stupni základní 

školy, kteří jsou toho času klienty dětského domova se školou. Vrstevnické vztahy nabývají 

po vstupu do adolescence důležitosti a významu. Specifikem cílové skupiny autorky je  

skutečnost, že jsou klienty dětského domova se školou. Jedná se o typ pobytového zařízení, 

kde adolescenti spolu ve skupině tráví převážnou část veškerého času. Sdílí spolu výchovné 

oddělení ústavu, navštěvují ústavní školu, chodí společně na vycházku po okolí, apod. Mají 

tedy jen velmi málo možností rozvíjet své vrstevnické vztahy s jinými adolescenty. 

Respektive je otázkou, jakou charakteristiku mají jejich vrstevnické vztahy, jak je adolescenti 

hodnotí a jak tyto vztahy ovlivňují celkové klima, atmosféru ve výchovném zařízení. Proto 

mohou být výsledky této sondy zajímavé a přínosné jednak pro poradenské pracovníky, ale 

rovněž pro pedagogické pracovníky podílející se na výchově těchto dětí. Širší čtenářské obci 

může pomoci překonat některá médii vsugerovaná klišé. Cíl práce autorka deklaruje hned v 

úvodu a snaží se volbou tematických kapitol i empirickou prezentací k němu směřovat. Téma 

je v rámci zkoumání vrstevnických vztahů originální a jistě i aktuální, zvláště  v kontextu 

opakované kritiky systému ústavní výchovy v ČR, i mediálního obrazu výchovných ústavů.  

 Text je tradičně rozdělen na teoretickou a praktickou část, jako celek je vyvážený. 

Teoretická část obsahuje hned 5 kapitol. Jejich volba je tematicky sice relevantní, ale autorka 

mohla být při volbě subtémat přeci jen více cílenější, aby čtenáři poskytla hlubší vhled do 

determinantů vrstevnických vztahů dětí s poruchami chování. Jako nejzdařilejší považuji 

kapitolu o vrstevnických vztazích. Teoretické části by prospěla větší provázanost, návaznost a 

vyšší podíl vlastních myšlenkových konstruktů a kritického zhodnocení prezentovaných teorií 

a konceptů. Počet citovaných publikačních zdrojů je standardní,  autorka se také dobře 

orientuje v aktuální legislativě.  

 Vzhledem ke struktuře zařízení a charakteru vrstevnických vztahů se autorka rozhodla 

empirickou část pojmout sociometricky. Nejprve administrovala dotazník B-3U, po jeho 

vyhodnocení zadala ještě autorsky konstruovaný dotazník, který mapoval podrobněji některá 

klíčová témata. Vzhledem k charakteru výzkumného souboru považuji zvolené metody sběru 

dat za vhodně zvolené. Badatelka dotazníky administrovala všem klientům daného zařízení, 

což jí umožnilo dobře nahlédnout do některých významných aspektů skupinové dynamiky. 

Autorka si stanovila 2  základní výzkumné otázky, jsou formulovány přiměřeně, resp. 

zvolenými metodologickými nástroji lze očekávat obsahově náležité odpovědi.  

 Empirická část je prezentována přehledně, za použití deskriptivní statistiky i pomocí 

tabulek. Při prezentaci dat je zjevná snaha badatelky o hledání jednoznačných odpovědí na 

výzkumné otázky. Postupuje posloupně, čtenář se v jejích interpretacích dobře orientuje. 

Prezentovaný data jsou přehledně zpracovaná a podpořená i o interpretaci. Ta by si však 

zasloužila většího prostoru. Cíle práce byly splněny. Výsledky svého šetření dokáže jasně a 



přesvědčivě formulovat, shrnout. Diskuse pak přináší reflexi a komparaci s jinými 

relevantními studiemi. Nechybí ani úvahy nad  limity práce. Etické souvislosti výzkumného 

šetření jsou explicitně zvažovány.  

Z formálního hlediska nelze mít k práci výraznější připomínky. Bez výskytu častějších 

gramatických chyb či překlepů. Text splňuje bibliografické normy, na zdroje je odkazováno 

správně.  Stylisticky však práce trpí místy neobratnými formulacemi, neklamnou 

akademickou nejistotou. To jsou však kompetence, které lze trénovat.  

V průběhu vzniku práce Soňa postupně zvyšovala svou teoretickou citlivost i analytické 

schopnosti. Zpracování výsledků i samotný text práce prošel několika fázemi změn, škoda, že 

nezačala intenzivněji pracovat o chvíli dříve, protože v závěru již získávala jistější formulační 

schopnosti. Je schopná adekvátně reagovat na výhrady a její následné úpravy vedly vždy ke 

kvalitativnímu posunu práce. Svou činnost průběžně konzultovala, ke konzultacím přicházela 

připravená.  

 

Předložená bakalářská práce odpovídá parametrům pro daný typ závěrečné kvalifikační 

práce.  

 

Bakalářskou práci Soni Bittnerové doporučuji k obhajobě.  
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