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Předložená bakalářská práce má 47 stran + přílohy. Po formální stránce má práce
všechny náležitosH: čestné prohlášení, strukturovaný obsah, český i anglický abstrakt, logicky
uspořádanou teoreHckou i výzkumnou část, diskusi závěrů a kvalitní seznam literatury (34
Htulů, z toho 24 zahraničních).

Volba tématu: Bakalářská práce Sáry Nekvasilové se věnuje zajímavé a aktuální problemaHce
– zabývá se snižováním stresu pomocí relaxačních výtvarných činnosY. KreaHvní činnosH jsou
nejen součásY mnoha terapeuHckých programů (arteterapie), ale stále více se jich využívá i
mimo terapie v jednoduché formě k odreagování („anHstresové omalovánky“, mandaly
apod.). Ověřování jejich účinnosH je tedy velmi aktuální. Práce je však zaměřena šířeji než jen
na zjišťování, zda tyto metody mohou snižovat stres, konkrétně emocionální vypěY. Autorka
hledá další koncepty, které s tématem souvisí, především jí zajímají souvislosH s flow
prožitkem, což navozuje další badatelské možnosH. 

Obsahové zpracování: TeoreHcká část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů, se
kterými autorka pracuje: stres, metody snižování stresu a koncept flow. Zařazuje také přehled
výzkumů v dané oblasH.  Prezentace teoreHckých východisek je promyšlená, výsHžná, a
přitom stručně podaná. TeoreHcké poznatky autorka logicky uspořádává a diskutuje je
z hlediska svého výzkumného projektu. Autorka nebyla postavena před lehký úkol, některé
moHvační koncepty (flow moHvace, výkonová moHvace, poznávací moHvace) jsou nejen
jednotlivými autory různě pojímány, ale i se částečně překrývají, všechny svým způsobem
pracují s pojmem „zaujeY“ či ponoření se do činnosH. Autorka v této souvislosH zajímavě
připomíná autodeterminační teorie a otázku prožitku „tady a teď“, kdy samo vykonávání
činnosH je cílem. Tato autotelická tendence, která je charakterisHcká především pro flow,
otvírá možnosH korekce emocionálního vyčerpání, pravděpodobně je však situace složitější
v případě korekce stresu vzniklého v situaci, jež je charakterizována nějakým cílem, který se
například nedaří dosáhnout. Jak autorka sama naznačuje, půjde pravděpodobně u
analyzovaných technik spíše o odreagování, které nám může pomoci zbavit se negaHvních
emocí, jež nás zaplavují. Jde tedy spíše o strategii, kterou bychom mohli zařadit mezi
rozptylující strategie, ale zároveň paradoxně je jejím nejsilnějším efektem zvýšení
koncentrace, ponoření se do činnosH – viz zvýšení hodnoty flow u experimentální skupiny.
Pro další práci bych autorce doporučila se ještě hlouběji těmto otázkám věnovat. TeoreHcká
část tvoří funkční předpolí pro část výzkumně-prakHckou. 

V empirické čásH práce je využíváno kvanHtaHvní metodologie. Hlavním cílem práce je
prověřit efekHvitu relaxačních výtvarných činnosY na pociťovanou úroveň stresu. Je dobře, že
autorka pracuje s termínem pociťovaná úroveň stresu, opírá se o výpovědi studentů, jiné



sofisHkovanější postupy k zachycení úrovně stresu nebyly použity. PoužiY termínu
„pociťovaná“ však není důsledné, je vynecháno především u hypotéz. Autorka dobře pracuje
s odbornou literaturou, má dobrý vhled do zahraniční literatury, odkazy v textu jsou korektní
a jejich tlumočení svědčí o patřičném porozumění. Výzkumný vzorek se skládá
z vysokoškoláků, z jakých vysokých škol není uvedeno. Průběh výzkumu je stručně nasYněn,
podrobnější popis by byl užitečný. Například nevíme, jaká bylo úvodní sdělení o cílech
výzkumu v jednotlivých výzkumných skupinách. Nabízí se otázka, zda poměrně průhledná
náplň činnosH u skupiny Z a M v souvislosH s testem na míru prožívaného stresu nemohla
ovlivnit vyjádření o sníženém stresu (neradi se věnujeme něčemu. co nemá efekt, chceme
udělat radost sympaHcké studentce a podobně). Volbu akHvní a neakHvní kontrolní skupiny je
nutné pochválit. Některé hypotézy jsou poněkud neobratně formulovány, neprokazujeme
vliv, ale spíše souvislost.

Výsledky výzkumu jsou logicky uspořádány a seriózně prezentovány. Oceňuji určitou
gradaci prezentace výsledků – od spíše popisné čásH k prezentaci hlavních výsledků.
V staHsHckém zpracování autorka vedle základních postupů popisné staHsHky funkčně
využívá i sofisHkovanějších postupů (ANOVA a podobně) a prokazuje, že i po této stránce
zvládá výzkum. Výsledky výzkumu jsou přínosné, především mohou napomoci k výstavbě
nových výzkumných hypotéz (otázek). Například: dovednost zvládat stres má dvě hlavní
formy (zvládání zaměřené na problém a zvládání zaměřené na emoce, které nás při stresu
zaplavují), bude postavení flow zážitku u obou složek copingu stejné? Zajímavé by možná
bylo zmapovat, jakými stresy respondenH v době výzkumu procházeli a jaké copingové
strategie využívali.

 Formální úprava.  Práce je psána výsHžným, kulHvovaným a svižným způsobem, s minimem
překlepů. Zmínit lze jednu drobnost, u tabulek je nejednotně umístěno jejich číslo (někdy nad
tabulkou, někdy pod tabulkou, na začátku názvu, někdy na konci názvu tabulky). Grafická
úprava je promyšlená. Autorka uvádí i hodnoty SD, ale již je nekomentuje, přičemž míra
homogenity některých názorů je zajímavá. U hodnoty SD není potřeba uvádět všechna
deseHnná čísla (stačí dvě).

Námět pro diskusi: S flow moHvací pracujeme většinou jako s poziHvní složkou naší
moHvační struktury. Má však zaměření na flow i nějaké meze či rizika? Poprosím autorku o
krátkou úvahu. 

ZÁVĚR

Celkově hodnoLm bakalářskou práci Sáry Nekvasilové velmi kladně. Práce splňuje
všechny požadavky kladené na bakalářskou práci na PedF UK – odpovídá svým rozsahem,
obsahem i způsobem zpracování. Autorce doporučuji ve výzkumné činnos2 v dané
problema2ce pokračovat. 

V Praze dne  10.9. 2017                                                         Isabella Pavelková


