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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 

Autorka se v bakalářské práci věnuje psychickému a fyzickému osamostatnění mladých 

dospělých od rodičů a rodičovské domácnosti. Vychází přitom z fenoménu tzv. vynořující se 

dospělosti (emerging adulthood).  

 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně  x   

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  x    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  x    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  x    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    

 



Práce je logicky strukturovaná a přináší cenné psychologické poznatky v širších 

socioekonomických souvislostech. Autorka začíná popisem demografických a ekonomických 

charakteristik, popisuje severský a jižní evropský model odchodu mladých dospělých od 

rodičů (kap.2) a postupuje k subjektivním výpovědím o prožívání mladé dospělosti. Zvolená 

použitá literatura ukazuje, že pojem emerging adulthood je etablovaný a volba tématu 

bakalářské práce je relevantní a vysoce aktuální. 

Navzdory nadlimitním cílům práce „zmapovat“ problematiku (viz v úvodu: „Cieľom tejto 

bakalárskej práce je zmapovať najnovšie poznatky týkajúce sa tejto tematiky, predovšetkým 

vychádzajúc zo zdrojov psychológie, sociológie, demografie a ekonómie, ktoré sa vzťahujú k 

súčasným trendom odchodu mladých dospelých z domácnosti rodičov a hľadaním možných 

príčin.“ (s.7)), musíme ocenit tento pokus o interdisciplinaritu jako jednu z řady předností 

práce. Za všechny zmiňme reflexi oddálené emancipace mladých dospělých od rodiny v 

důsledku ekonomické krize a v konkrétním sociokulturním kontextu (kap.4).  

 

Autorka na problematiku nahlíží nejen pohledem „vynořující se dospělosti“, ale i 

perspektivou rodičů (např. kapitoly 4.1, 6.1, 6.2), čímž čtenáři nabízí poměrně plastický 

obraz. 

 

Celý návrh výzkumného projektu je konzistentní. Autorka předkládá argumenty ve prospěch 

náročného longitudinálního designu výzkumu, například možnost zachytit případy regrese 

v podobě (dočasného) návratu do domova rodičů.  

 

Název „Súčasné zmeny v emancipácii mladých dospelých od rodiny“ obsahuje určitou 

nepřesnost - celá práce (včetně návrhu empirického šetření) se zabývá emancipací mladých 

dospělých od rodičů, nikoliv od rodiny. (Autorka sice zmiňuje výzkumy, v kterých figurují 

sourozenci, ti ale v návazném návrhu projektu nijak zahrnuti nejsou).  

 

Z formálních nedostatků musíme práci vytknout, že na straně 25-26 je odstavec začínající 

„Postoj niektorých japonských rodičov k odkladaniu emancipácie potomkov…“ (v celkovém 

rozsahu 551znaků/ 77 slov) použit v textu celkem dvakrát. Doslovně stejný odstavec je opět 

na straně 28. Mnohé naznačuje, že tato „duplicita“ je zapříčiněna nedostatečnou korekturou 

textu.  

 

V seznamu literatury je uveden zdroj, na který však není nikde v textu odkazováno.  

Grolnick, W. S., Ryan, R. M., & Deci, E. (1991). Inner Resources for School Achievement: 

Motivational Mediators of Children’s Perceptions of their Parents. Journal of Educational 

Psychology, 83, 508–517.  

 



 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 

 

Práce splňuje všechny náležitosti bakalářské práce a při globálním pohledu je velmi kvalitně 

zpracovaná. 

 

Autorka prokázala schopnost psaní odborného psychologického textu.  

 

Formulace výzkumného problému prokazuje kompetenci autorky k případné realizaci.  

 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením „výborně“. 

 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 

Autorka bakalářské práce se může v průběhu obhajoby vyjádřit k následujícím podnětům: 

 

Blíže vysvětlit pojmy „autonomie“ a „emancipace“ v kontextu bakalářské práce (v práci jsou 

užívána jako synonyma bez bližšího vysvětlení). 

 

Dále kriticky zhodnotit znaky „pravé“ dospělosti v kontrastu k vynořující se dospělosti, 

uváděné na str. 8, 9 a dále (především zda je takové vymezení psychologicky dostačující) 

případně nabídnout své „pracovní“ pojetí kritérií dospělosti.   

 

Za třetí, zda by do sledovaných proměnných (základní demografické údaje; subjektivní 

považování se za dospělého; vliv rodičovské podpory; vliv rodičovské kontroly) zařadila 

vedle „typu domácnosti“ nějakou další socioekonomickou proměnnou (s odkazem na 

přehledovou část-kapitoly 2, 3 a 4).  

 

 
 
V Praze dne 29.8.2017       podpis 


