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Vzhledem k tomu, že se opakovaně a vlastně stále intenzivněji ukazuje význam rodinného prostředí 

pro rozvoj dítěte, představuje každé aktuální zjištění, byť jen dílčí, významné obohacení naší 

argumentace. Je správné, že si autorka vybrala jedno vývojové období. Možná se jedním slůvkem 

mohlo toto zacílení objevit v názvu práce. 

V literárně přehledové části rozebírá diplomantka pojem důležití dospělí, charakterizuje vývojové 

stadium dospívání. Tato oblast je sycena dobře tuzemskou literaturou (především Vágnerová, Macek, 

Thorová), nebylo nutné příliš hledat jinde. Struktura textu je dobře rozmyšlená, možná však dospívání 

mohlo mít samostatnou kapitolku. Jde totiž o cílovou skupinu výzkumu. Následují kapitoly Výchova 

v rodině a Společné činnosti rodičů a dětí ve volném čase. Práci s literaturou pokládám za korektní, 

vytváří dobré předpoklady pro výzkumnou část. 

Pro výzkumnou část získala diplomantka 124 žáků základních škol. Těžiště výzkumu představoval 

Čápův Dotazník o způsobu výchovy v rodině a dotazník Co dělám mimo školu. Výzkumný design je 

odpovídající. Vzhledem k podmínkám respektuji i online administraci. Za cenné pokládám srovnání 

aktuálních výsledků s nálezy výzkumu z roku 2002. Kvantitativní šetření je doplněno kazuistikami. Ty 

jsou vhodné vždy. Detailněji ilustrují kvantitativní nálezy. Kdyby se ovšem zčásti nejednalo o 

středoškoláky, tedy o jinou než výzkumnou skupinu. 

V diskusi je cenné srovnání s existujícími výzkumy Gillernové a Porazilové, jinak diplomantka opakuje 

zjištěné výsledky. Autorka pro výzkumnou budoucnost zmiňuje větší vzorek a porovnání mezi 

různými skupinami respondentů. Má pravdu, ovšem za podstatnější pokládám cíle výzkumu. 

Mám několik technických připomínek: 

Baumrindovy rodičovské styly (str. 24) jsou patrně pouhým překlepem. 

Diplomantka slibuje ve čtvrté části hypotézy, ale s výjimkou nadpisu jsem je nikde nenašel. Proč jsou 

tedy uvedeny? 

Skutečně stačí podle normy APA (2010) uvádět u časopisů rok vydání a stránky nebo jen rok vydání a 

nic? 

Závěr: Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na katedře psychologie FF 

v Praze, doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby. Navrhuji hodnocení dobře. 
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