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Bakalářská práce Žanety Zábranské se věnuje tématu sebepojetí u dětí ve věku 11-12 

let. Výzkumná skupina je tvořena dětmi žijícími v dětských domovech, kontrolní skupina 

dětmi vyrůstajícími v úplných rodinách. Práce je klasicky rozdělena na část teoretickou a 

empirickou, jejíž součástí je i část metodologická.   

Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, ve kterých jsou podrobně představeny 

poznatky týkající se fenoménů socializace a sebepojetí. Autorka se detailně věnuje zejména 

definici sebepojetí, podrobně představuje také teoretické přístupy k fenoménu sebepojetí a 

vývoj sebepojetí. Teoretická část vychází z relevantní české i zahraniční literatury, citace jsou 

provedeny odpovídajícím způsobem. Vypracování je důkladné a důsledné.  

Celkový rozsah teoretické části je 33 stránek a i přesto, že je celá část zpracována 

vynikajícím způsobem, mé doporučení pro příště je zaměřit se výhradně na to nejpodstatnější 

pro téma dané práce. Domnívám se, že by bylo možné vynechat nebo zestručnit např. 

obsáhlou kapitolu zabývající se vývojem sebepojetí od kojeneckého věku až po adolescenci, i 

když se jedná o část bezchybnou a výborně napsanou.     

Empirická část plynule navazuje na témata nastolená v části teoretické. Autorka 

zvolila kvalitativní typ výzkumu, k získání dat použila metodu polostrukturovaného 

rozhovoru, který vedla se 4 dětmi žijícími v úplných rodinách a 4 dětmi žijícími po dobu 

alespoň tří let v dětských domovech, přičemž obě skupiny byly tvořeny stejným počtem 

chlapců a dívek.  

Analýzu dat autorka prováděla pomocí otevřeného a následně axiálního kódování. 

Vymezila dvanáct kategorií (např. individualismus, vazba, sebejistota, genderové vymezení, 

dospělost jako ctnost, nespravedlnost, aj.), které důkladně rozpracovává a následně hledá 

jejich vzájemné vztahy a možná propojení. Autorka ve své práci poctivě zodpověděla všechny 

výzkumné otázky, zabývala se nejen rozdíly mezi výzkumnou a kontrolní skupinou, ale na 

získaná data nahlížela také z hlediska genderu. Výsledky studie potvrzují vliv vztahů s rodiči 

na sebepojetí jedince, ale také vliv genderu zejména u dětí z DD v kategorii individualismu, 

kdy chlapci mají tendenci se vymezovat vůči ostatním a dívky spíše s ostatními splynout a 

tedy vymezit se tím proti vlastní individualitě. Ze zajímavých poznatků, které práce přináší, 

mě zaujalo zejména spontánní vynoření obav u dětí z DD z toho, aby zvládly dospělý život, a 

rovněž vymezování se vůči „správným“ u dětí z DD a sounáležitost se „správnými“ u dětí z 

rodin.  

V empirické části bych uvítala, kdybychom znali některé anamnestické údaje zejména 

u dětí z DD. Žádné z dětí nebylo v DD dobu delší než 6 let, z čehož usuzuji, že podstatnou 

část života (více než půl) děti strávily ve svých rodinách, příp. jiných typech náhradní rodinné 

či výchovné péče. Domnívám se, že historie dítěte je pro tvorbu, vývoj a charakter sebepojetí 

velmi důležitým faktorem. Zároveň bych uvítala, kdyby bylo více rozvedeno kritérium výběru 

dětí do výzkumné skupiny týkající se důvodu umístění do DD, resp. uvedeny konkrétní 

důvody. Pod „problematikou rodinného fungování“ si představuji celou škálu možných 

důvodů.     



Práce obsahuje všechny požadované části včetně přílohy, kterou tvoří transkribované 

rozhovory. Požadavky na formální stránku jsou splněny, stylistická úroveň je na výborné 

úrovni. Autorka prokázala velmi dobré analytické a interpretační schopnosti, oceňuji také 

snahu o vyvození (příp. zmínění) praktických doporučení v závěru práce týkajících se např. 

emoční korektivní zkušenosti.  

Práce je velmi důkladně a zajímavě zpracována, překračuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci a zpracováním a stylem směřuje k práci magisterské.     

 

Závěr: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.   

 

V Praze, 1. září 2015       Mgr. Hana Novotná 

 

  

 


