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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Vnímaná akademická účinnosti u žáků s problematickým chováním v systému ústavní péče, 

 

kterou předkládá Bc. Veronika Matějková 

 

Podnětem pro vznik předložené práce byl zájem autorky pracovat se skupinou žáků s problematickým 

chováním, kteří žijí v dětských domovech se školou. Vzhledem k aktuálně řešenému výzkumnému 

projektu na Katedře psychologie FF UK byla zapojena do této studie a vyzvána, aby realizovala dílčí 

výzkum, jenž by se zaměřoval na specifickou cílovou skupinu. Jedná se o respondenty, které je po-

měrně obtížné do výzkumů zařadit. Je náročné získat pro spolupráci nejen instituce, v nichž žijí, ale 

také samotnou cílovou skupinu. Autorka musela osobně vyjednávat se všemi dětskými domovy a 

následně sama administrovala použité výzkumné metody a důsledně musela dohlížet, aby data neby-

la devalvována nízkou motivací respondentů k podobnému typu práce. 

Teoretická část práce obsahuje čtyři kapitoly, které se v logickém sledu, od obecnějších témat ke 

konkrétnějším, zabývají klíčovými složkami, na které se práce zaměřuje. Nejprve autorka hovoří o 

vnímané akademické účinnosti, následně o problematickém chování, pak stručně popisuje principy 

ochranné a ústavní výchovy a na závěr shrnuje poznatky o vnímané akademické účinnosti u žáků 

s problematickým chováním. Informace související s vnímanou osobní, resp. akademickou účinností 

čerpá z tradičních zahraničních zdrojů a věnuje se všem možným aspektům této problematiky. Při 

zpracování informací o problematickém chování kombinuje zahraniční zdroje s českými informacemi, 

často z psychiatrické literatury. Ochranná a ústavní výchova je popisována spíše z hlediska jejího 

ukotvení v sociální oblasti. Text je poměrně obsáhlý, zmiňuje množství témat i zdrojů, ale má převáž-

ně kompilační charakter a nepřináší příliš mnoho nových informací o studované problematice.  

Následuje empirická část práce, která je vymezena pěti dílčími cíly a množstvím výzkumných hypotéz. 

Toto detailní členění informací na dílčí hypotézy sice svědčí o uvažování o výzkumu v souladu s náro-

ky psychologické metodologie, ale činí text obtížně čitelným, hůře přehledným a vede ke značnému 

využívání tabulek s kvantitativními výsledky, které jsou pak jen velmi stručně interpretovány v textu. 

Zpracování výsledků se jeví poměrně stručné, v porovnání s teoretickou částí je zde informací mno-

hem méně. Nicméně získané výsledky a jejich srovnání s intaktní populací rozhodně přinášejíí za po-

zornost stojící výzkumné údaje. 

Autorka prokázala, že se orientuje v tématu na přiměřené úrovni. Přístup ke zpracování informací má 

blízko k tradičním poradenským postupům, jež by si však mnohdy zasloužily inovaci a kreativitu. Je 

třeba konstatovat, že cíle práce se podařilo naplnit a texty obou částí práce jsou vzájemně propojené 

a v souladu se stanoveným tématem. 

 

Na závěr otázky: Zná autorka nějaké přístupy k problematickému chování, které se snaží eliminovat 

nálepkování dětí? Jaké jsou nejnovější trendy v práci s dětmi s problematickým chováním? Jak v tom-

to směru mohou danou oblast obohatit získané výsledky? 



 2 

 

Bc. Veronika Matějková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Dopo-

ručuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze. 

 

Doporučené hodnocení: velmi dobře 

 

Praha 28. 8. 2017                                                                                                    PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 


