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Autorka práce: Radka High 

Téma práce: Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže 

 

K výběru zkoumaného tématu:  

Autorka navazuje na svoje studentské práce tématem prožívání času a předjímání 

budoucnosti u adolescentů v pojmovém rámci časové perspektivy a výkonové motivace. 

Disciplinovaným způsobem se snaží postihnout hlavní výhody i nevýhody jednotlivých 

použitých diagnostických metod. Výběr tohoto tématu považuji za relevantní a užitečný, 

zvláště vzhledem k možnému používání těchto metod v oblasti pedagogické psychologie a 

poradenství. 

 

K teoretickému rámci:  

Autorka definuje základní pojmy, s porozuměním se pohybuje napříč různými 

teoretickými rámci, které bude dále využívat v empirické části. Zkoumání problematiky času 

popisuje od jejích základů (antického Řecka), seznamuje nás s velkými filosofy a jejich 

pohledem na čas a jeho percepci. To autorce poskytuje možnost vstoupit do psychologického 

pojetí zkoumání času s větším nadhledem. Teoreticky i empiricky se přiklání a hlásí ke 

kognitivnímu přístupu ve výzkumu časové perspektivy, což ji poskytuje oporu v dalších 

částech práce.  

 

K empirickým studiím:  

Studie využívající dotazníky je navržena promyšleně, logicky navazuje na koncepty 

popsané v teoretické části. Výzkumné cíle i hypotézy vycházejí z teoretických zdrojů. 

Výsledky dotazníku jsou srozumitelně předloženy a popsány. V jedné ze závěrečných částí 

autorka prokazuje posun od předešlých prací, konstruuje vlastní dotazník inspirovaný 

Nuttinovou metodou, který překlenuje některé nedostatky dotazníku MIM. Může však mít i 

své nedostatky. Může autorka o těchto rozdílech pozitivech a negativech povědět více? 

Při porovnání MIM s ostatními metodami autorka využila dvou indexů, z čehož jeden sama 

vytvořila. Jak zpětně hodnotí tyto dva indexy? 



Na konci práci doktorandka poukazuje na diagnostické využití u jednotlivých žáků. 

Zde je dobře vidět praktické použití všech zmíněných metod. Mimo jiné se ukazuje užitečnost 

kvalitativních metod (MIM). 

 

Otázka k obhajobě: Při porovnání MIM s ostatními metodami autorka využila dvou indexů, 

z čehož jeden sama vytvořila. Jak zpětně hodnotí tyto dva indexy? 

 

Souhrnné hodnocení: Autorka ve svém projektu prokázala kompetenci pro vědeckou a 

výzkumnou činnost, a to v bohaté míře. Proto práci vřele doporučuji k obhajobě. 
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