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Sára Nekvasilová se ve své práci zaměřila na problematiku stresu a jeho snižování u
studentů vysokých škol – téma aktuální a s jasným přínosem. Konkrétně byl ověřován vliv
relaxační výtvarné techniky Zentangle na snížení pociťovaného stresu u studentů VŠ. Studentka
použila metodu srovnání experimentální (Zentangle) skupiny s aktivní kontrolní skupinou (prstová
jóga) a pasivní kontrolní skupinou. Intervence probíhala individuálně pro každého respondenta po
dobu 14 dní, každý den po dobu alespoň 15 minut. Stres před i po byl měřen dotazníkem Perceived
Stress Scale (Cohen). Dále bylo zjišťován prožitek Flow během aktivit (Zentangle a prstová jóga) a
to dotazníkem Flow Short Scale (Rheinberg a kol.). 

Studentka si počínala samostatně, provedla kvalitní literární rešerši, jak dokládá i množství
cizojazyčných a aktuálních zdrojů, osvojila si techniku Zentangle i kontrolní relaxační techniku
prstové jógy, vyhledala participanty v dostatečném množství (celkem 60 osob), což pro výzkum se
14denní intervencí, není snadné, zajistila potřebné výzkumné nástroje (dotazníky Perceived Stress
Scale a Flow Short Scale), sebrala data a připravila je ke statistickému zpracování, osvojila si
příslušné statistické postupy.

V teoretické části se studentka věnuje nejprve stresu obecně. Rozlišuje biologické a
psychologické pojetí stresu, věnuje se dopadům stresu a specificky stresu u VŠ studentů. Stěžejní
kapitolou je pak kapitola 2 (Metody snižování stresu), kde se studentka zabývá třemi skupinami
technik nejčastěji užívanými pro snižování stresu, jsou jimi metody založené na tzv. mindfulness,
metody výtvarné a metody dechové (kam patří např. Jóga). Ve třetí kapitole pak studentka
představuje fenomén Flow a řeší vztah Flow a mindfulness, což má přímou návaznost na
výzkumnou část práce.

Výzkumná část práce je přehledně podaná, dobře organizovaná. Hypotézy jsou formulovány
jednoduše, srozumitelně a realisticky. Stejně tak je popsán i výzkumný proces (počty respondentů,
jejich rozdělení do skupin, průběh intervence), nástroje měření a další. Část prezentace výsledků je
rozdělena na Popisnou statistiku, kde lze vytknout duplicitní uvádění některých hodnot v textu i
tabulkách, a na Testování hypotéz. Výsledky testování hypotéz jsou uvedeny přehledně a jsou
správně interpretovány. Ze statistických metod byla použita analýza rozptylu (ANOVA), t-testy pro
nezávislé a pro závislé výběry, korelační testy. Klíčové testy jsou doplněny relevantními
vizualizacemi ve formě grafů. U použitých dotazníkových metod jsou uvedeny hodnoty vnitřní
konzistence (Cronbachova alfa), která ve všech měřeních byla vysoká (Cronbachova alfa nad 0,75).
Velmi hodnotná je kapitola Diskuze, kde studentka uvádí řadu výzkumů, k nimž vztahuje vlastní
výzkumné závěry, zabývá se metodologickými odlišnostmi vlastního a cizích výzkumů, specifiky
participantů v různých výzkumech. Přesně hodnotí silné stránky i limitace vlastního výzkumu, což
dokládá nadhled a dobré porozuměín výzkumnému procesu.  

Celkově je text bakalářské práce na velmi dobré úrovni. Jednotlivá tvrzení jsou
prezentována srozumitelně, bez logických a gramatických chyb.

Bakalářská práce Sáry Nekvasilové splňuje kritéria na bakalářské práce kladená a proto ji
doporučuji k obhajobě.
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