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Autorka je studentkou oboru psychologie a pro svůj bakalářský úkol zvolila téma,
které nebylo v posledních letech na katedře zpracováváno a nepatří k módním a často
řešeným tématům. K plnění úkolu přistupovala velmi zodpovědně a beze spěchu a
odevzdala kvalitní odbornou studii. Práce je členěna tradičním způsobem na část teoretickou
a praktickou s poměrně vyrovnaným rozsahem, nechybí jí žádná z požadovaných částí
odborné studie.
Teoretická část práce má čtyři kapitoly, ve kterých se věnuje strachu jako emoci,
relativně podrobné charakteristice období adolescence, strachům v adolescentním věku a
překonávání strachu. Adolescenci autorka chápe v širším slova smyslu jako období, které
zahrnuje i tělesné dospívání (respondenty byli jedinci z počáteční etapy adolescentního
věku). Teoretická příprava byla dostatečná, autorka si zaslouží pochvalu za vyhledání
relativně mnoha (vzhledem k bakalářské mu stupni studia) literárních zdrojů, včetně článků
v zahraničních časopisech. To jí umožnilo nejen formulovat hypotézy, ale i lépe analyzovat a
diskutovat výsledky svého výzkumu (diskuze v její práci není pouhým popisem výsledků, jak
tomu často bývá, ale autorka porovnává svá zjištění i s dříve provedenými výzkumy).
Cílem empirické části práce bylo zjistit, co bývá příčinou strachu v adolescentním
věku, jakým způsobem se strach projevuje a jakým způsobem adolescenti strach zvládají a
zda existují rozdíly v projevech a zvládání strachu mezi chlapci a dívkami.
Pro výzkum zvolila diplomantka metodu dotazníku, ve kterém kombinovala otázky
uzavřené s otevřenými, při zpracování výsledků však převažuje kvantitativní přístup a
testování hypotéz. Autorka k tomu využila konzultací s paní doktorkou Škaloudovou a
výsledky výzkumu popisuje velmi podrobně a přehledně. Pečlivost, se kterou pracovala, je
patrná i v reflexi a respektování etiky výzkumu.
Případná otázka pro obhajobu:
Promítá se nějakým způsobem vytváření nových myšlenkových struktur v adolescenci i do
prožívání nebo zvládání strachů?
Závěr:
Eva Hoferková odevzdala odbornou studii, která odpovídá všem kritériím pro
hodnocení kvalifikační práce pro bakalářský stupeň studia a kterou považuji za velmi
zdařilou. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení ……………………
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