FF UK, katedra psychologie

Posudek bakalářské práce
Jméno autora práce: Kristýna SIVOKOVÁ
Název bakalářské práce: Flourishnig v kontextu stylů rodičovské výchovy
Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x)

Obsahová hlediska práce
Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně
Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne
Stanovené cíle: splněny – nesplněny
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Úroveň návrhu projektu

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou
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Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:

X
X

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení
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organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

Formální hlediska práce

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje
Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb
Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje
Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné
Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé
Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální
Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy
Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb
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Otázky, podněty k obhajobě:


Autorka bakalářské práce získala řadu dat a informací z odborné literatury a proto mohu položit
následující otázku: Jaké odpovědi na otázky formulované pro výzkumné šetření (s.33) byste
očekávala?

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Předložená bakalářská práce se věnuje problematice flourishingu u nás dosud velmi málo zkoumané, zejména
s ohledem na děti a možnosti jejich rozvoje.
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Kristýna Sivoková se ve své bakalářské práci věnovala u nás dosud zřejmě výzkumně nesledované tématice a
s využitím množství dobře zvolené naší i zahraniční literatury (téměř 160 pramenů) kvalitně zpracovala literárně
přehledovou část práce. Text je shrnující i dostatečně konkrétní, jak určuje kontext práce. Autorka prokazuje
adekvátní psychologické porozumění sledovaným fenoménům, dobře pracuje jak s dimenzemi stylů výchovy
rodičů, tak s koncepcí PERMA. Uvádí množství výsledků výzkumných šetření a zvyšuje tak poznatkovou hodnotu
své práce.
Navržený projekt je pevně propojen s předchozí částí, dobře využívá získané poznatky. Je realizovatelný a mohl
by přinést zajímavé výsledky pro poradenskou praxi.
Domnívám se, že autorka bezezbytku naplnila všechny požadavky na bakalářskou práci kladené, a proto lze
jednoznačně doporučit, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK.

Návrh klasifikace: výborně

V Praze dne 9. 6. 2017

podpis:

