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Hodnocená diplomová práce je sondou do problematiky zásadních otázek identity chlapců v adolescentním 

věku. Z hlediska volby tématu i jeho metodologického a interpretačního pojetí jde o práci aktuální, zvláště 

v kontextu současných výchovných poradenských či terapeutických problémů mladé generace.  Na období 

adolescence bývá často nahlíženo jako na období plné vnitřních (někdy i vnějších) konfliktů, emoční 

nevyrovnanosti a celkové zvýšené senzitivity. Autorka se snaží tyto tradiční konstrukty a pohledy na 

dospívání aktualizovat. Oceňuji také snahu rozšířit povědomí o vnitřním prožívání změn v adolescenci u 

chlapců. V tomto ohledu  je otevíráno téma,  které je pro samotné aktéry dosti niterné, osobní a jeho ventilace 

pro okolí není samozřejmá a snadno čitelná. V tomto směru je práce diplomantky odpovědí na jistý 

"empirický dluh" či mezeru.  

Teoretická část představuje kvalitní obeznámení s tématy, které vhodně zastřešují  zkoumaný fenomén. První 

kapitola se věnuje vývojovým aspektům adolescence, studentka postupně definuje hlavní oblasti a specifika 

této vývojové etapy. Další kapitola se zabývá identitou, jejímu vývoji a jednotlivým složkám. I zde jde o 

relevantní téma,  kapitola působí plasticky, jsou zde akcentovány hlavní teoretické koncepce, ale i jejich 

komparace. Třetí kapitola je již předzvěstí empirické části, zabývá se vybranými tématy z oblasti rizikového 

chování - návykovými látkami a užíváním informačních technologií. Zde studentka dobře zvolila 

redukcionistický přístup, kdy komentovala pouze ta témata, které se bezprostředně týkají empirického jejího 

zájmu a jsou respondenty zrcadlena jako oblasti, které popisují skrze změnu v prožívání, hodnocení a chování. 

Tyto oblasti ilustrují jejich přechod od dětství k aktuálnímu dospívání.  Teoretická část tak nepředstavuje 

parafrázovanou kompilaci, ale autorka jednotlivé koncepce srovnává, místy i podrobuje kritice. Z hlediska 

použití bibliografických zdrojů jde o práci, která pracuje s rozsáhlým rejstříkem zdrojů, zahraniční publikace 

jsou zastoupeny ve vysokém podílu.  

V metodologické pasáži studentka prokázala, že má v oblasti stanovování výzkumných cílů, ale i prostředků 

(volba metod sběru dat) dostatečné vědomostní zázemí. Autorka popisuje detailně postup sběru dat, volbu 

výzkumného vzorku i odůvodnění volby výzkumného nástroje. Cíle, které si autorka klade, jsou explicitně 

vyjádřeny již v úvodu práce. Čtenář se tak dobře v textu orientuje, jednotlivá témata na sebe plynule navazují, 

jejich volba je logická.  Vzhledem k charakteru empirického zájmu i metodologických nástrojů byl zvolen 

kvalitativní výzkumný design. Oceňuji i realizovanou pilotáž, kde si studentka otestovala vytvořený 



polostrukturovaný rozhovor a také doplňkovou metodu sběru dat - nedokončené věty. V tomto ohledu se 

autorka inspirovala Michalovým (1974) Projektivním interview, které doplnila o své vlastní otázky. 

Samotného sběru dat se nakonec účastnilo sedm respondentů ve věku střední adolescence (14 -16 let), 

přičemž dalším kritériem zařazení byla rovněž vzdělanostní oblast - oslovení účastníci výzkumu navštěvovali 

buď poslední ročník základní školy nebo první ročník školy střední. Opět se jedná o významnou oblast 

tranzitu, změn, které se promítají do sebepojetí adolescentních chlapců.  Kvalitativní analýza (na bázi 

zakotvené teorie) umožnila formulovat jednotlivé kategorie přímo z datovaného materiálu, tak, jak je 

definovali sami respondenti. Výsledky a jejich interpretace jsou prezentovány přehledně, jasně a přesvědčivě. 

Jako centrální kategorii autorka představuje plynutí dospívání. Ačkoliv adolescenti se v tomto kontextu snaží 

deklarovat svou jistou pasivitu, čekání, nezasahování, apod., sekundární analýza prozrazuje, že reflexe změn, 

které jim dospívání do jejich životů přináší, nemá takto poddajný a submisivní charakter. Tento paradox je 

potvrzen dalšími komentovanými kategoriemi a vztahy mezi nimi. Doplňující autentické výpovědi účastníků 

jsou vybrány s vysokým ilustrativním nábojem. V datech se čtenář poměrně snadno orientuje. Tabulky a 

schémata jsou uživatelsky přívětivá a pomáhají rychlému přehledu v datech a vztazích mezi dílčími 

subkategoriemi. Interpretace nálezů je odpovídající.  Cíle práce byly rozhodně naplněny, na výzkumné otázky 

je odpovězeno s oporou v datech, jednoznačně.  Část diskuze je kvalitní, studentka dokazuje, že umí 

akcentovat zásadní a stěžejní zjištění, reflektuje limity své práce, ale i sebe v roli výzkumníka a jeho možného 

vlivu na realizaci sběru dat, nabízí úvahy o dalším směřování bádání i možnostech aplikace poznatků do 

poradenské praxe (např. v kontextu primární prevence rizikového chování).  

Krátce ohodnotím i průběh naší spolupráce. Kateřina přistupovala k tvorbě své diplomové práce od začátku 

velmi zodpovědně. Pracovala samostatně, konstruktivně, aktivně. Své dílčí kroky a výsledky se mnou 

pravidelně konzultovala, přicházela se zajímavými a nosnými tématy, práce brzy nabrala jasnou a konzistentní 

podobu.  

Výslednou práci autorky považuji za zdařilou. Rozsah práce a její struktura odpovídají požadavkům kladeným 

na diplomovou práci. Z jazykového hlediska je psána akademickou dikcí s kvalitním terminologickým 

aparátem, bez výskytu chyb či překlepů.  Práce obsahuje všechny povinné části.   

Diplomovou práci Kateřiny Rejskové doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 16. 5. 2018      PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  


