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V čem spatřujete největší kontroverze u současných výchovných tendencí? 

 

V jakých výchovných situacích je vhodné využívat koučink a v jakých kontrolu? 

Marija Zídek předložila teoretickou práci, která je svým tématem zaměřená na analýzu 

různých typů výchovného působení, a to jak těch tradičnějších, tak především těch 

aktuálních. Autorka se nejprve pouští do vymezení pojmu rodina v kontextu společenských 

faktorů zahrnujících mimo jiné klesající porodnost, změny společenských postojů vůči 

manželství a rodičovství či legislativně dané formy partnerských soužití. S přihlédnutím 

k těmto faktorům se Marija Zídek snaží v obecné rovině zachytit podstatu kvalitního 

výchovného působení, aby tak mohla přistoupit k úvaze nad současnými výchovnými 

tendencemi, které tvoří pomyslné jádro celé práce.  

 

Lze ocenit, že autorka upozorňuje na kontroverze, jež se v otázkách výchovných stylů 

objevují, přičemž odkazuje především na interpretace díla Kurta Lewina. Zároveň však 

svým přístupem neupírá jednotlivým výchovným stylům jejich funkčnost a užitečnost, 

neboť, jak trefně podotýká, výchovné styly jsou v praxi integrované. Autorka nejprve 

rozebírá tradiční výchovné styly, aby si tak vytvořila interpretační rámec, na jehož základě 

se snaží vymezit společné znaky výchovných tendencí, jimiž jsou Líný rodič, Aha 

rodičovství, Uvolněné rodičovství, Nevýchova a Pomalé rodičovství. Oceňuji, že si autorka 

zvolila téma, které je velmi aktuální a přínosné pro praxi. Práce je vhodně uspořádaná, drží 

se stanovených cílů. Dále oceňuji, že autorka pracovala s cizojazyčnými zdroji.  

 

Drobné výhrady by bylo možno vést vůči lehce neformálnímu vyjadřování, které se objevuje 

v úvodních či závěrečných pasážích práce a občasně chybějícím odkazům na konkrétní 

pasáže literatury, s nimiž autorka pracuje.  


