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Diplomový projekt Bc. Jany Matýskové navazuje na předchozí výzkumy katedry psychologie 
věnované rodičovským stylům výchovy, aktuálně je zaměřený na psychologické souvislosti 
stylů výchovy se společnými činnostmi rodičů a dětí.  

Diplomová práce je členěná na část literárně přehledovou a výzkumnou, což odpovídá jejímu 
charakteru. První tři kapitoly se věnují základním aspektům společných činností rodičů a dětí. 
Jsou standardně zpracované, vycházejí především z našich odborných pramenů. Za zdařilou 
ve vztahu k řešené problematice považuji subkapitolu 3.2. V některých ohledech jsou 
poznatky vedeny snad až příliš široce, ale celkově lze říci, že v těchto kapitolách jsou shrnutá 
podstatná východiska pro vlastní výzkumné šetření autorky. 

Následující empirická část je prezentovaná přehledně, je vhodně strukturovaná a lze v ní 
vidět těžiště celé práce. Výzkumný cíl je jasné vymezený, z něj vycházejí výzkumné otázky 
k rodičovským stylům výchovy a k volnočasovým aktivitám dětí a jejich společným činnostem 
s rodiči. Autorka pro své šetření zvolila kombinovaný výzkumný design. Nejdůležitější 
výsledky nepochybně vycházejí z kvantitativní části šetření. Hlavní metodou bylo dotazování. 
Využila Dotazník o způsobu výchovy v rodině, nestandardizovaný, ale často užívaný dotazník 
o trávení volného času dětí, který pěkně adaptovala. Rozhovor sloužil k doplnění dat 
v prezentovaných kazuistikách. Výsledky rozvíjejí data o společných činnostech, některé 
z nich mohou být ovlivněny i menším souborem respondentů dané věkové kategorie. Její 
výsledky opět doložily, že společné činnosti rodičů a dětí jsou multifaktoriálně podmíněné, 
jejich edukační efekty souvisejí s řadou skutečností. 

Zajímalo by mě, jak si autorka vysvětluje, že společně s rodiči je realizováno aktivních 
činností. Které výsledky šetření autorku nejvíce zaujaly a proč?   

Diplomandka pracovala soustředěně, postupně zpracovávala odborné poznatky a pečlivě 
připravovala empirické šetření, které bylo znesnadněno „koronavirovou situací“. Zpracování 
dat přináší zajímavé výsledky, které poukazují na trendy v interakci rodičů a dětí ve vztahu 
k edukačním souvislostem společných činností.  

 

Závěr: 

Bc. Jana Matýsková předložila práci, která splňuje požadavky na diplomové práce kladené. 
Doporučuji proto, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF. 
Zároveň komisi navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou velmi dobře. 
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