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(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x)

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

Obsahová hlediska práce

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

Úroveň návrhu projektu

Formální hlediska práce

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

Otázky, podněty k obhajobě: 
Proč jste se zaměřila v práci právě na každodenní životní události?

Máte představu, jaký rozpočet by byl nutný pro realizaci praktické části, a kde byste na 
projekt získala peníze?

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Autorka se v práci zabývá rozdíly mezi různými populacemi v reaktivitě na každodenní zátěž. 
Nicméně si podle mého názoru zvolila příliš široké téma, které pak přirozeně není schopna 
adekvátně zvládnout. Celkově na mě práce působí tak, že se autorka pokusila zkomprimovat 
velmi široké téma do rozsahu bakalářské práce, což se ale projevuje na kvalitě a čtivosti 
práce. 
Přestože tématem práce je reaktivita na zátěžové situace, schází zde právě nějaká klasifikace 
možných reakcí na zátěž. Autorka se omezuje se v podstatě pouze na Rosenzweigovu teorii 



odpovědi na frustraci v podobě agrese. Minimálně bych očekával zapracování copingových 
strategií, které se v obdobných pracech vyskytuje. 

Dále propracování základních konceptů není podle mého názoru dostatečné. Je ale 
především zmatené. Např. frustrace je popsána na půl straně na s. 10. Popis frustrační 
tolerance, který bych očekával na tomto místě, je poněkud nepochopitelně umístěn až na s. 
22 u rozdílů v reaktivitě na zátěž v závislosti na věku.

Autorka využívá velkého množství literatury, nicméně často se k uvedeným studiím dozvíme 
pouze to, na jak starých jedincích byl proveden. Nedozvíme se již o jaký typ studie se jednalo 
(průřezová/longitudinální), což je poměrně zásadní vezmeme-li v úvahu, že autorka 
prokazuje rozdíly v reaktivitě u jednotlivých oblastí většinou jen na 2-3 studiích. Často také 
není uveden ani počet osob, na kterých byla studie provedena.

Teoretický základ pro praktickou část autorka rozpracovává až v praktické části.

Autorka se na některých místech dopouští poměrně hrubé a nepříliš podložené generalizace.
Např. na s. 24 prokazuje neexistenci rozdílu v reaktivitě na zátěž v závislosti na pohlaví na 
třech studiích, provedených na 13 měsíčních, 10-12 letých a 11-13 letých dětech. Následně 
na s. 25 a 26 uvádí dvě studie, provedené na 18-25 letých a 18 letých delikventech, ze 
kterých vyvozuje, že by se dalo očekávat, že podobné výsledky nalezneme u všech 
delikventů.

Autorka také často používá zkratek, ve kterých se není snadné orientovat a poměrně 
zásadně narušují "čtivost" textu. Např. na s. 26 píše: "Proti kontrolní skupině však měly 
problémové děti vyšší hodnoty E-A a nižší hodnoty I-A. Co se týče typu reakce, u 
problémových dětí se v průběhu vývoje snižovalo E-D a mírně zvyšovalo N-P. Tyto děti také 
měly ve věku 12-13 let signifikantně nižší GCR – jejich odpovědi se tedy málo shodovaly s 
vrstevníky."

V praktické části autorka popisuje návrh výzkumu. Navrhuje velmi ambiciózní projekt 
porovnání reaktivity na zátěž u příslušníků španělské a finské kultury. Chce oslovit vybrané 
školy e-mailem, dále pak uvádí, že v každé zemi by nechala vyškolit tým asistentů, který 
provede sběr dat od 150 osob v každé zemi. Má se tedy jednat o jakýsi předvýzkum.
Pro potřeby výzkumu chce také nově nechat přeložit Rosenzweigův test do španělštiny a 
finštiny. Celkově mi návrh výzkumu přijde přehnaně rozsáhlý na návrh výzkumu k bakalářské
práci a poměrně nerealistický s ohledem na poměr nákladů a možných přínosů studie.

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

Autorka se dle mého názoru pokusila zpracovat ve své bakalářské práci příliš rozsáhlou 
oblast, a to jak v teoretické, tak praktické části. To se projevilo na snížené kvalitě a 
propracovanosti práce. Také rozpracování reakcí na zátěžové situace je nedostatečné.

Přes uvedené výtky předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace: dobře

V Praze dne 6. 9. 2015 podpis
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