
Posudek vedoucího bakalářské práce  

 

Název práce: Resilience a zátěžové situace v období vynořující se dospělosti 

Autorka práce: Kateřina Rejsková  

 

 

Bakalářská práce Kateřiny Rejskové odpovídá na potřebu ukotvit a zrcadlit teoretický 

diskurz poměrně nového konceptu vynořující se dospělosti. Toto ontogenetické období pak 

sleduje z hlediska resilience, zátěžových situací i copingových strategií aktérů, kteří se v této 

životní etapě nacházejí.  Zvolené téma může být podnětem pro širší reflexi tématu v českém 

prostředí, obohatit vývojovou psychologii i poradenství pro mladé dospělé. Tematické 

vymezení je originální.  

Výslednou práci autorky považuji za podnětnou a inspirativní. Cíle její studie jsou 

jednoznačně vytyčeny a volba jednotlivých kapitol či podkapitol míří k finálnímu splnění cíle, 

návaznost je plynulá, logická. Úvodní kapitoly úzce komunikují s empirickou částí. Tato 

posloupnost pak graduje v závěrečné prezentaci závěrů a diskuzi.  Autorka pojímá téma 

komplexně, těžiště teoretické části, která se skládá ze čtyř kapitol (resp. spíše tří větších), je 

především v analýze a v následném hledáním souvislostí mezi percepcí specifické zátěže a 

etapou vynořující se dospělosti.  Terminologický aparát a hlavní teze jednotlivých subtémat 

studentka podpírá zejména o primární, frekventovaně zahraniční prameny, které dokáže 

adekvátně zhodnotit, analyzovat, srovnat. Teoretická část je celkově zpracována kvalitně, 

témata jsou reflektována relevantně, bez nadbytečných odklonů od hlavního vymezení. Pro 

další akademický rozvoj studentky lze doporučit výraznější akcent na kritický přístup k 

jednotlivým koncepcím, zakomponování osobního postoje k jednotlivým teoriím i 

výzkumným záměrům.  

 V empirické části se autorka rozhodla pro kvalitativní pojetí výzkumného šetření. Jako 

hlavní výzkumnou metodu použila polostrukturovaný rozhovor. Ten byl koncipován a 

upraven na základě pilotáže se dvěma respondenty. Následně se výzkumného šetření účastnilo 

celkem 10 zkoumaných osob, přičemž z genderového hlediska šlo o vyvážený poměr pohlaví.    

Pro výzkumný cíl považuji tuto  formu sběru dat i analytický proces za přiměřený a vhodný. 

V empirické části následně autorka prokázala nejen kvalitní orientaci v  metodologickém 

zázemí, ale také dobrou míru úrovně kvality prezentace a interpretace dat. Jejich postupná 

kategorizace je v souladu s kritérii kladenými na kvalitativní výzkumný design, včetně reflexe 

vědomí nedostatků vyvěrajících z malého výzkumného vzorku a také omezeními pro případné 

poradenské aplikace. Přesto je při prezentaci dat zjevná snaha badatelky o komplexnost a 

plastičnost dat. Její závěry dokládají, že skupina VŠ studentů opravdu sama sebe považuje v 

souladu s koncepcí vynořující se dospělosti na pomezí mezi dospělostí a adolescencí. Také 

ilustrativně konstatuje, že jde o období, které se sebou nese specifické zátěžové situace a 

strategie jejich zvládání, ať již copingové či někdy i maladaptivní. Toto zjištění považuji za 

cenné zejména pro možný aplikační dopad na poradenskou či terapeutickou praxi - většinový 

diskurz týkající se období studia VŠ je často popisován jako veskrze bezstarostný, plný 



nových podnětů, zábavy, nezávislosti. Právě hlubší analýza ukazuje, že obraz prožívání 

samotných VŠ studentů je mnohem barvitější, včetně náročných, stresujících momentů.  

 Diskuse pak přináší přesvědčivé závěry sondy a rovněž zjištění reflektuje s dalšími 

relevantními studiemi.  Neopomíjí  limity své studie a možné subjektivní interpretace 

ovlivněné počáteční badatelskou nejistotou.   

 Výsledky analýzy rozhovorového materiálu mě dovedly k několika otázkám k 

obhajobě práce: 

 

1, Ukázaly se nějaké rozdíly v prožívání a hodnocení zátěžových situací mezi ženami a muži?  

2, Jakou roli z hlediska percepce zátěžových situací měl typ oboru studia?  

3, Jaké závěry výzkumného šetření byly pro studentku překvapující?  

4, Jaký typ copingové strategie používají vynořující se dospělí nejfrekventovaněji?  

 

   

Z formálního hlediska nelze mít k práci větší výhrady. Je psána čtivě, čtenáře jednotlivými 

tématy adekvátně doprovází, orientaci v tématu napomáhají i použitá schémata a  tabulky. 

Bez výskytu výrazných gramatických chyb či překlepů.  

Text splňuje bibliografické normy, rozsah použitých zdrojů považuji za nadstandardní, s 

vysokým podílem aktuálních zahraničních zdrojů. Předložený text odpovídá parametrům pro 

daný typ závěrečné akademické práce,  hodnotím jej  jako zdařilý. Obsahuje veškeré povinné 

části.  

 

 V průběhu vzniku práce Kateřina zvyšovala svou teoretickou citlivost, analytické 

schopnosti i schopnost hloubkového přístupu ke sbíraným datům. Je schopná flexibilně 

reagovat na připomínky a její úpravy směřovaly vždy ke zkvalitnění práce. Kateřina svou 

činnost  pravidelně konzultovala, snažila se veškeré připomínky zakomponovat do finálního 

textu. Na veškeré konzultace byla vždy připravena, časové termíny a domluvy plnila včas, 

resp. s předstihem. Celkově hodnotím její přístup jako velmi zodpovědný, samostatný, s 

vysokým zájmem o prezentované téma. 

 

 

 

Bakalářskou práci Kateřiny Rejskové doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

  

V Praze dne 14. 5. 2016     PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  

 

 

 

 

 


