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PŘÍNOS: Autor předkládá kvalitně zpracovanou rigorózní práci, která je věnována 

problematice sourozeneckých vztahů a faktorům, které tyto vztahy utváří. Svým obsahem a 

zaměřením výzkumné části je dobře využitelná nejen pro poradenské a rodinné 

psychoterapeuty, ale zejména pro rodiče. Autor rozšiřuje svou diplomovou práci zaměřenou 

na stejné téma, bohužel to však ve své práci nikde nezmiňuje, ani čím se obě práce liší. Dle 

kontroly na plagiáty a kontroly Turnitin v SIS přidal autor do své původní diplomové práce 

ještě kapitolu 2.5 Typologie sourozeneckého stylu a ve výzkumnou část rozšířil o výzkumnou 

otázku 5 mapující rozdíly ve vybraných charakteristikách sourozeneckého vztahu a kapitolu 7 

věnující se vytvoření screeningového dotazníku pro určení role staršího sourozence. 

 

V TEORETICKÉ ČÁSTI oceňuji především kvalitní a do hloubky analyzované 

zpracování velkého množství aktuálních zahraničních výzkumů vážících se k dané 

problematice. Jednotlivé kapitoly byly vhodně voleny a dávají jasný přehled o celkovém 

záměru autora, jsou v souladu s cílem práce, jsou dobře strukturovány a jednotlivé části na 

sebe logicky navazují. Práce splňuje bez výhrad veškeré formální náležitosti, od jednotného a 

správného  způsobu citací až po vhodnou grafickou úpravu práce. Text je stylisticky 

jednotný, soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený. Obsahově považuji za 

zajímavou především kapitolu 2.5 shrnující dostupné typologie sourozeneckých vztahů a 

celou kapitolu 3 věnující se roli starších sourozenců. Pozitivně hodnotím také názorovou 

samostatnost studenta podloženou osobní zkušeností staršího sourozence. 

 

EMPIRICKÁ ČÁST přináší ucelené výsledky dotazníkového šetření s 404 mladšími 

sourozenci ve věku 12-30 let, kdy autor nejprve zjišťoval charakteristické znaky 

sourozeneckého vztahu a způsoby výchovy starších sourozenců, poté výsledky analyzoval 

z hlediska pohlaví, věku a vybraných charakteristik sourozenců a na jejich základě vytvořil 

screeningový dotazník se všemi potřebnými psychometrickými vlastnostmi. Výzkumné cíle, 
otázky i předpoklady, metody sběru dat i způsob výběru výzkumného souboru i jeho velikost 

byly stanoveny přiměřeně a v souladu s tématem práce. Oceňuji přehledné a strukturované 

zpracování výsledků výzkumu pomocí barevných tabulek a grafů. 

 

DISKUSE, kde autor porovnává své výsledky s jinými výzkumy, uvádí limity své práce, 

zamýšlí se nad limity a možnostmi využití vytvořeného screeningového dotazníku, je velice 

dobře zpracována. Autor zde samozřejmě neopomněl uvést ani zajímavé možnosti dalšího 

zkoumání dané problematiky a možnosti využití získaných výsledků v praxi.  
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PO FORMÁLNÍ STRÁNCE neobsahuje práce žádné závažnější chyby. Úvod 

abstraktu je jen zbytečně obecný a naopak jsem zde postrádala nejdůležitější konkrétní 

výsledky výzkumu, stejně tak v Závěru práce. Na některých místech autor chybně uvádí 

tečku před odkazem (např. na s. 18, 19, 24, 25) či v textu nepřekládá zkratku et al. (např. s. 
20, 25, 26, 30) a zcela ojediněle pak dochází k překlepům (např. na s. 19, 39) či nejsou 

zarovnané odstavce do bloku (např. na s. 21), popř. se uvedení výčtu nachází na přechozí 

straně (s. 34). Na str. 24 zapomněl autor uvést rok u odkazu na sekundární citaci a na s. 115 

uvést název knihy (Šulová, 2010) kurzívou. Stránky příloh by pak měly být číslovány římskými 

číslicemi od I a čísla těchto stránek by měla být uvedena v Seznamu příloh na s. 121. 

 

Práce v několika číslech: Počet stran: 121 (Teoretická část - 35, Empirická část - 59) 

Počet příloh: 11 

Počet titulů v SL: 114 (72 v češtině, 108 v angličtině) 

 

 

Při obhajobě této práce bych ráda s autorem diskutovala možné výsledky, 

kdyby počet dotazovaných žen a mužů byl vyrovnaný, tj. zda předpokládá, že by 

se výsledky lišily a jak. 

 

 

Předložená rigorózní práce dle mého názoru splňuje požadavky standardně 

kladené na RP, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit "prospěl"(P). 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 21. 10. 2020 PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 


