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(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x) 

 
 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    

Obsahová hlediska práce 
 

 
 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    

Úroveň návrhu projektu 
 

Formální hlediska práce 
     

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    

 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 

● Jak se během dospívání mění autorita rodičů? (v návaznosti na str.24: “...Ve většině 

rodin nedojde ke ztrátě autority úplně, ale pouze k její přeměně (Vágnerová, 2000)”).  

● Jak se proměňují výchovné styly z historického hlediska? V teoretické části jsou 

uvedené modely VS, které byly formulovány v 90. letech a dříve. Změnily se u rodičů 

preference jednotlivých stylů? Proměnilo se nějakým způsobem vnímání těchto 

výchovných stylů v kontextu dnešní doby? (prostor na úvahu) 

● Vysvětlete podrobněji termín „oprávněnost rodičovské autority“. 

● Co posloužilo jako podklad pro sestavení dotazníku pro zjišťování vnímání rodičovské 

autority? (dotazníky, výzkumy, jiné) 

 
 
 
 



 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Oceňuji v práci přehlednost teoretické části, zejména přehled teorií výchovných stylů. 

Autorka zároveň upozorňuje na nedostatečný výzkum rodičovské autority. V literatuře zřejmě 

i na základě toho chybí aktuální zdroje a převažuje starší literatura a výzkumy rodičovské 

autority. Kapitola zaměřená na determinaci volby výchovného stylu obsahuje i tak málo 

zahraniční literatury (zde by ale mohly být určitě využity i jiné než české zdroje). 

Autorka velmi vhodně podložila problematiku oprávněnosti rodičovské autority nejnovějším 

výzkumem (výzkum LaFleur, Zhao, Zeringue & Laird (2016) ). Téma oprávněnosti rodičovské 

autority je ale v textu jen málo popsána a začleněna mezi jiné kapitoly. Protože je to jeden ze 

zkoumaných jevů v rámci práce, bylo by vhodnější oddělit téma vlastní podkapitolou.   

V empirické části je použitý dotazník sestavený autorkou. Oceňují kreativní přístup a snahu o 

vytvoření vlastní metody. V textu ale chybí zmínka o tom, na základě čeho byl dotazník 

sestaven.   

Hypotézy jsou formulovány jasně a přehledně. V návaznosti na hypotézy by měl být v diskuzi 

vyhrazen prostor i na to, jaké očekává autorka výsledky vzhledem k teoretickým poznatkům. 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Předkládaná bakalářská práce splňuje formální i obsahové náležitosti. Autorka zvolila téma, 

které je dále využitelné v praxi pomáhajících profesionálů pracujících s dětmi a rodinami. 

Text teoretické části práce je čtivý, i když je členění v některých místech méně přehledné. 

Nejlépe je formulována část o výchovných stylech, méně přehledná je problematika 

oprávněnosti rodičovské autority a její návaznost na výchovné styly. Autorka na tento fakt 

sama poukazuje v diskuzi práce. Výzkumná část je dobře propojena s teoretickou části práce. 

V samotném výzkumu je použitý Dotazník o způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 

1994), který je běžně užíván a ověřen v praxi. Autorka v textu vhodně poukazuje na fakt, že 

před samotným použitím vlastního dotazníku, sestaveného pro účely práce, bude nutná 

položková analýza a ověření validity a reliability.  Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. I 

přes mé výhrady k některým bodům splňuje standardy BP. 

 
 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 6.6.2018    podpis: Mgr. et Bc. Magdaléna Vrbová 


