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Otázky, podněty k obhajobě:
Jak lze chápat Vygotského „zónu proximálního vývoje“ jako jeden z konceptů pro efektivní působení 
edukačního působení důležitých dospělých? Jak ho lze v tomto případně konkrétně naplnit?

Text BP obsahuje řadu výsledků nejrůznějších výzkumů o působení důležitých dospělých z rodiny i mimo ni 
na děti a dospívající. Subkapitola 2.3. srovnává jejich působení opět ve výsledcích dalšího výzkumu, ale 
chybí názor samotné autorky. Považuji za důležité, aby ho doplnila. 

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Literárně přehledová část předložené bakalářské práce je zdařilá, autorka uvádí výsledky celé řady relevantně 
vybraných zahraničních výzkumů. Škoda, že podněty nebyly zcela využity i v návrhu výzkumu fenoménu 
důležitých dospělých u nás.

1 2 3 4

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne X

Stanovené cíle: splněny – nesplněny X

1 2 3 4

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X
              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:

organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé
X

1 2 3 4

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje X
Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb X

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje X
Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X
Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X
Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X



Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):

Předložená bakalářská práce se zabývá konceptem důležitých dospělých a jeho významem pro rozvoj dětí a 
dospívajících. Tento koncept se jeví jako vhodný pro porozumění interakcím dospělých a dětí. Autorka si 
vybrala poměrně široce vymezenou sociální oporu (podporu) jako projev působení důležitých dospělých ve 
vztahu k dětem. Předkládá pojetí J. S. House (1981), které využívá při prezentaci dalších poznatků i v návrhu 
výzkumu. Ve 2. a 3. kapitole autorka prezentuje řadu zajímavých a inspirativních výsledků různých výzkumů ke 
sledovanému konceptu důležitého dospělého. Škoda, že je jen omezeně využila v návrhu výzkumu (obsahově i 
metodologicky).

Nela Střádalová však naplnila požadavky na bakalářskou práci kladené. Proto doporučuji, aby se stala 
předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK. 

Návrh klasifikace: velmi dobře 

V Praze dne 8. 8. 2016 podpis:
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