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Predkladanú bakalársku prácu tvorí 100 strán vrátane príloh a zoznamu literatúry, 

vlastný text nepresahuje hranicu odporúčanej dĺžky práce. Z formálneho hľadiska je práca 

písaná vhodným jazykom. Autorka používa jednoznačné formulácie a uvedené literárne zdroje 

cituje správne. Práca obsahuje všetky povinné súčasti a je rozdelená na dve hlavné časti : 

teoretickú a empirickú, pričom obe časti sú členené do zrozumiteľných a logicky nadväzujúcich 

kapitol a podkapitol.  

Teoretická časť je prehľadne rozdelená na kapitoly a podkapitoly, ktoré sú obsahovo 

konzistentné. Autorka plynule prechádza od popisu somatických zmien, ktoré sú vlastne 

„hybnou silou“ puberty, po zmeny psychické a sústredí sa na opis vzniku identity adolescenta, 

pričom neopomína ani kľúčové zložky osobnosti, ktoré sú týmito zmenami zasiahnuté.  

V teoretickej časti autorka začína všeobecnými poznatkami o adolescencii. Ako aj sama 

autorka uvádza, skutočne ide o vývinové obdobie, ktoré rôzni autori definujú odlišne. 

Jednotlivé definície a teórie predkladá zrozumiteľným spôsobom. Postupne sa prepracováva 

k tvrdeniu, že adolescencia je skutočne vývinovým obdobím, ktoré má výsostné postavenie – 

vhodne to dopĺňa myšlienkami teoretikov, ale aj faktom, že ide aj o cieľovú skupinu mnohých 

marketingových stratégií. Nadväzuje popisom dôležitých vzťahových modelov, ktoré môžu 

byť/ sú pre adolescenta kľúčovými bodmi pri vytváraní vlastných názorov, hodnôt, ako aj pri 

tvorbe sebaponímania. Nezabúda ani na prípadné rizikové správanie, ktoré sa v období 

adolescencie takmer výlučne spája s vplyvom rovesníckej skupiny. Autorka sa tak dostáva 

k poruchám správania, ktoré správne definuje pomocou MKN 10. Pri jednotlivých typoch 

porúch vhodne polemizuje o biologických vplyvoch a o vplyve výchovy na konkrétne prejavy 

a prípadné možnosti nápravy.  

Autorka pracuje s relevantnými českými a zahraničnými zdrojmi, odkazuje sa taktiež na 

legislatívu. Rozsah dostupnej literatúry (najmä zahraničnej) zaoberajúcej sa adolescenciou ako 

obdobím tvorby dospelej identity, či problematiky spojenej s rizikovým správaním 

a vzťahovými problémami nie je malý, no pre potreby bakalárskej práce je autorkin výber viac 

než dostačujúci. Odkazuje na domáce, ale aj na zahraničné monografie, ktoré sa obdobnými 

myšlienkami zaoberali a na začiatku empirickej časti tak prechádza k stanoveniu cieľa svojho 

výskumného snaženia. V texte je viditeľný presun záujmu autorky od jednotlivca – adolescenta 

cez jeho vzťahy, ktoré má možnosť prežívať vo svojom okolí až po spoločenské problémy 

súvisiace s jeho potenciálne rizikovým správaním, ktoré môže vyústiť do ústavnej výchovy.  

Cieľom práce má byť zmapovanie interpersonálnych vzťahov chlapcov v neskorej 

adolescencii umiestnených pre poruchy správania v diagnostickom ústave pre mládež.  

Výskumné otázky špecifikuje konkrétne, iba pri niektorých udáva vlastné predpoklady 

o výsledku. Dizajn výskumu je popísaný jasne a zrozumiteľne. Autorka vysvetľuje ako je 

uskutočnená forma zberu i analýz materiálu. Autorka na veľkosť svojho výskumného súboru 

(6 respondentov rovnakého pohlavia) pamätá i pri záveroch, ktoré z dát vyvodzuje.  

Prezentácii i analýze získaných dát venuje autorka dostatok priestoru, získaný materiál 

ako aj čiastkovú interpretáciu výsledkov predkladá systematicky, s ohľadom na päť hlavných 



výskumných otázok (aké vzťahy sú pre chlapcov dôležité; čo pre nich znamená ideálny vzťah; 

aké vzťahy považujú za bezpečné; ako podľa nich vyzerá zlý vzťah a ako sa sebaponímanie 

premieta do ich vzťahov). Domnievam sa, že autorka pre potreby bakalárskej práce získaný 

materiál plne využila.  

 

Z jej výsledkov okrem iného vyplýva aj to, že kamarátske vzťahy respondentov v sebe 

obsahujú istý negatívny náboj spojený s rizikom naučenia sa čohosi nevhodného až 

nebezpečného. Toto „spoločensky akceptovateľné“ hodnotenie ponúkali respondenti spätne – 

tzn. z dnešného pohľadu to vidia ako negatívnu vec. Zaujímavým momentom by však mohla 

byť aj otázka, kedy presne to začali vnímať negatívne : Už v tej chvíli? Keď sa o tom dozvedeli 

rodičia? Keď sa objavili ďalšie s tým súvisiace problémy? Po nástupe do zariadenia?  

Pri rozhovoroch o rodinných vzťahoch sa objavila explicitne vyjadrená potreba 

autoritatívnej výchovy. Aj autorka si všimla istý rozpor, pri ktorom chlapci na jednej strane 

o autoritatívnu výchovu stoja a sami by ju radi aplikovali (ako vyplynulo z rozhovorov 

o ideálnej partnerke), no zároveň sa proti autoritám vo svojom živote búria. Ako je možné tento 

rozpor vysvetliť? Otázkou možno ostáva nakoľko je takýto výsledok špecifický pre jej 

výskumnú skupinu, alebo sa dá predpokladať, že takýto výsledok odráža celú populáciu?  

Ďalej sa ukazuje, že chlapci stoja o to, aby v partnerstve fungovalo jasné rozdelenie 

mužsko-ženských rolí. Autorka sa dotýka aj rodinných vzťahov, a s ohľadom na rôznorodosť 

chlapcov a ich životných príbehov, sa veľmi správne zaoberá každým respondentom zvlášť. 

Nevynecháva ani oblasť vzťahov, ktoré je možné nadviazať v školskom prostredí a samostatne 

sa díva na vzťahy so spolužiakmi a učiteľmi. Analýzu dát uzatvára hodnotenie najlepších 

a najhorších vzťahov v očiach chlapcov. Z ich hodnotenia vyplynulo, že chlapci považujú za 

najlepšie svoje vzťahy so ženami (matky) a kamarátmi, za najhoršie však považovali vzťahy so 

staršími mužmi (otcovia, otčimovia, učitelia). Dá sa predpokladať, že ide o istý druh súperenia 

so staršou generáciou, alebo je za tým ešte niečo iné? 

Myslím si, že zopakovanie podobne ladeného výskumu na väčšej vzorke, prípadne na 

čisto dievčenskej vzorke, by mohlo priniesť generalizujúcejšie odpovede, okrem iného 

napríklad aj na to, či aj dievčatá vnímajú vzťahy s rovnakým pohlavím v období adolescencie 

tak negatívne.  

Za veľké plus práce považujem to, že autorka v prílohách uviedla ukážku prepisu 

rozhovoru a jednotlivé okruhy otázok, čím umožňuje detailný vhľad do toho, akým spôsobom 

pracovala a čo považovala za smerodajné. Autorka si podľa mňa vybrala zaujímavú oblasť 

skúmania a k otázkam dizajnu i analýze dát pristupovala starostlivo.  

 

Bakalársku prácu odporúčam k obhajobe. 

V Prešove, dňa 06.05.2016 

Lenka Horková  

 


