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Autorka práce zvolila téma užitečné pro praxi a cílovou skupinu výzkumu, která není snadno 

přístupná. Těžiště přínosu práce je ve výzkumné části. Přehledová teoretická část je sice věcně 

správná, ale pojatá tematicky velmi zeširoka. Kapitoly o problematickém chování (kap. 2) a 

ochranné a ústavní výchově (kap. 3) jsou zbytečně rozsáhlé a seznamují čtenáře s poměrně 

velkým objemem informací, které se přímo nevztahují k řešené otázce. Na vlastní vnímanou 

akademickou účinnost u žáků s problematickým chováním zbylo 5 stran textu.  

Text úvodu do řešené problematiky vychází převážně ze základních hojně citovaných zdrojů, 

jako jsou základní knihy Bandury (1997) nebo Pajarese (2006). To je v zásadě v pořádku, ale 

v některých ohledech mohl být text doplněn více specifickými a novějšími informacemi. 

Například v kapitole o působení sociálního prostředí na self-efficacy  je odstavec na str. 25 

týkající se učení podle modelu. Právě toto téma může být velmi důležité pro práci s mladými 

lidmi s problematickým chováním. Proto by mi připadalo funkční a zajímavé vyjít nejen 

z Bandurovy základní publikace, ale podívat se, jestli by k otázce fungování „účinného“ modelu u 

mladých lidí s problematickým chováním nebyly nějaké publikace dokumentující fungování 

tohoto zdroje self-efficacy ze sociálního prostředí.  

Cíl výzkumu je jasně stanoven, na něj navazují korektně definované dílčí cíle výzkumu a seznam 

hypotéz, které budou ověřovány. Velkou předností je velmi solidní výběrový soubor specifické 

populace mladých lidí, kteří jsou aktuálně klienty dětských domovů se školou. Zvolené metody 

jsou dotazníky, které již byly ověřeny v dřívějších výzkumech. To umožňuje komparaci a lepší 

interpretaci výsledků vzhledem k dalším zjištěním, která byla získána pomocí stejných dotazníků. 

Autorka věnuje pozornost také procesu sběru dat (str. 62-63), což je důležité vzhledem 

k respondentům, kteří mají často nízkou motivaci nebo slabší kapacitu pro chápání položek 

dotazníku.  



Dále jsou prezentovány výsledky získané pomocí relevantních statistických postupů. Zaujal mne 

výsledek, kdy skór ChSE  (který je obecnější, není přímo vázaný na prostředí školy) v tomto 

souboru neměl vztah ke studijnímu průměru. Zajímavý je přehled rozdílů v odpovědích na 

konkrétní položky na str. 75. Autorka správně poukazuje na potenciál pojmenovat oblasti, na 

kterých by se u problematických mladých lidí dalo pracovat. Nabízí se např. úvaha nad funkčním  

sebepřeceňováním u běžné populace (70% se považuje za chytré), které je v ostrém kontrastu 

s podceňováním u cílové populace výzkumu.  

Závěr práce je spíše souhrnem, který znovu představuje celou práci. Co je důležité, že přehledně 

shrnuje získané výsledky. Po formální stránce je práce v pořádku. V textu se vyskytují jen 

ojediněle překlepy. Rozsah použitých zdrojů odpovídá řešené otázce. 

V diskusi při obhajobě bych se ráda autorky zeptala na její názor, zda je u mladých lidí 

s problematickým chováním důležitější budovat obecnou vnímanou účinnost, která může být 

opřená o úspěšnost v jiných oblastech než je škola, nebo zda je posilování akademické účinnosti 

nedílnou součástí úspěšné práce s mladým člověkem ve výchovné instituci? 

 

 

Celkově práce splňuje nároky kladené na diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě 

s hodnocením velmi dobře. 
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