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Aktuální vztah s matkou a vzpomínky na matku z dětství a dospívání u mladistvých odsouzených 

chlapců

Posudek oponenta rigorózní práce

Posuzovaná rigorózní práce je zdařilým příkladem práce postupně rostoucí od práce 

magisterské. Zde totiž bylo východiskem původní téma zkoumání autobiografické paměti u 

vysokoškolských studentů. Těžiště se nyní přenáší na mladé delikventy ve výkonu trestu.

Autorka v literárně přehledové části nejprve podává přehled poznatků o vytváření časných 

vztahů mezi dítětem a matkou. Vychází tu z klasických prací našich (matějčkovská škola) i 

zahraničních (Bowlby, Ainsworthová) a doplňuje je některými pracemi novějšími. Zaměřuje se pak na 

poznatky o vztahu mezi matkami a jejich adolescentními syny.  V dalším výkladu podává přehled 

problémového chování adolescentů a jeho psychosociálních souvislostí. Podává přehled – o na 

základě vlastních zkušeností – problematiky mladistvých odsouzených v českých věznicích a možností 

jejich psycho- a socioterapeutického ovlivnění.

Zajímavou a v našem písemnictví nepříliš častou kapitolku věnuje tématu autobiografické 

paměti, její struktury, funkce a metod zkoumání.

Ve vlastní empirické části si klade za cíl pomocí dvou dříve již ověřených dotazníkových 

metod a semistrukturovaného rozhovoru zkoumat autobiografickou paměť u celkem 50 mladistvých 

vězňů ve výkonu trestu. Předpokládá, že v období dospívání se konflikty mezi matkami a těmito 

mladistvými zhoršují a budou převážně negativně laděné. Zajímá ji právě frekvence a dynamika 

těchto konfliktů v průběhu času a zejména v kritickém období dospívání a adolescence, v době 

předcházející výkonu trestu. Užité metody podrobně představuje a celé jejich znění uvádí v příloze. 

Zkoumané osoby rozdělila na dvě skupiny, u nichž aplikovala výzkumné metody v odlišném pořadí.

Výsledky, podrobené adekvátní statistické analýze (včetně korelací), předkládá a dokládá 

konkrétními příklady a přehlednou tabulkou a grafem. Osm příběhů zpracovává do podoby kazuistik. 

Kombinuje tak kvantitativní metodologii s kvalitativním rozborem. V závěrech práce autorka 

poukazuje na to, jak je důležité při hledání nápravy, aby si mladistvý delikvent uvědomil souvislosti 

svého vývoje a chování s rodinnými vztahy, zejména se vztahem s matkou. Může to být vhodným 

východiskem resocializace a nápravy.

Práce je pojata v širší souvislosti nejen diagnostického poznání, ale také nápravy narušeného 

chování a dává cenné podněty pro systematickou práci s touto cílovou skupinou.



Jen ojediněle jsem zachytil drobné pravopisné překlepy. Na str. 12 se cituje práce Matějčka a 

Kubičky z r. 2003, kterou nenacházím v seznamu literatury. Na str. 13 ruší poněkud pravopis slova 

psychoanalytik. Citujeme-li Mary Ainsworthovou, obvykle to činíme právě v přechýlené podobě, zde 

se hovoří o Ainsworth.

Přes tyto drobné chybičky je práce ve svém celku jasně koncipovaná a strukturovaná. Pracuje 

přiměřeně s literaturou. Formuluje cíleně své záměry, volí odpovídající metody, vyvozuje závěry i 

doporučení pro další práci. Považuji ji nejen jako kriteria pro práci rigorózní naplňující, nýbrž 

naplňující je ve zcela zdařilé podobě. Návrh hodnocení-prospěla.
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