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Autor předkládá k hodnocení práci týkající se velmi zajímavého a 

specifického tématu – a to souvislosti parurézy s psychosociálními 

aspekty studentů na střední škole. Poměrně obsáhlá je teoretická 

část, v níž autor velmi zdařile pracuje s bohatým zdrojem literatury, 

převážně zahraniční. Autor si neklade za cíl přispět k výzkumu 

zmíněné problematiky, ale spíše provést její rešerši. Oceňuji 

autorův vědecký přístup v empirické části a  erudovanost 

vyplývající z jeho vlastní zkušenosti. Jako přínosná se jeví analýza 

výsledků dotazníků, v níž autor došel ke zjištění souvislosti 

parurézy s neuroticismem a úzkostlivostí. Bylo by jistě vhodné 

tento vysoce odborný text poskytnout jako informační zdroj pro širší 

veřejnost.  
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Otázka k ústní obhajobě: Uvádíte, že výše zmíněná problematika není v ČR a SR 
správně pochopena a je špatně řešitelná pro paruretiky. Měl byste nějaký návrh, jaká 
opatření by měla být přijata, aby se situace zlepšila? 
 
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou: výborně 
 
V Brně dne 25.11.2015                   Podpis: Mgr. Veronika Svobodová 


