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Prosím autorku o vysvětlení,  jak byly vybírány rodiny s ohledem na jejich výchovný styl (s. 31), o vysvětlení 

metody zúčastněného pozorování. Nakolik byla autorce při interpretaci dat užitečná teoretická východiska o 

výchovných stylech? (Jiná práce s chybou je jiný výchovný styl?) Kde se objevil prvek, že matka bere na sebe 

odpovědnost za chybu (s.41)? K části Diskuze: Jak může ovlivnit výsledek výzkumu, když rodiče předjímají 

optimální reakce? (viz informovaný souhlas) 

 

Oceňuji výběr tématu pro bakalářskou práci: přestože tematika chyb v učení je tematikou  pro 
pedagogiku a pedagogickou psychologii problematikou permanentní, poměrně málo víme o 
zacházení s chybou v učení v současných podmínkách rodin.   
Teoretická část je vzhledem k tématu logicky vystavěna – od tématu učení obecně 
k problematice chyby, dále pak k výchovným stylům v rodině. Už z tohoto výčtu je zřetelné, že 
jde o komplexní problémové okruhy a výběr poznatků k těmto okruhům  - pakliže mají být 
pojednány stručně – klade na toho, kdo vybírá, značné nároky. Podle mého názoru se s tím 
autorka vyrovnává vcelku dobře, i když výklad problematiky není vždy konzistentní.  Možná by 
napomohlo, kdyby text jasněji sledoval základní linku (tj. o jaké situace učení půjde 
v empirické sondě, jaké  jsou intervenční mechanismy při chybování, čím jsou podmíněny), 
s hlubším promýšlením, jaké  informace jsou pro interpretace dat z terénu nezbytné.  
Upozorňuji např. na trochu „přidaný“ koncept kognitivní svébytnosti, dále pak na méně 
srozumitelná místa výkladu (na s.12 -  předposl. odst.), nepřesné formulace typu „neochota 
pracovat s chybami mohla zpomalit vývoj školství a společnosti“ – s.16 atp. Vzhledem ke 
složitosti a komplexnosti problematiky by bylo pro čtenáře výhodné, aby  teoretická část byla 
zakončena shrnutím, které by vyústilo do formulace základní výzkumné otázky. 
K empirické sondě:   Důležité zaměření. Ocenila bych přesnější formulaci cíle celé sondy a 
formulaci VO3, která by byla jasněji vztažena k tomuto cíli. Nemohu souhlasit s tím, že 
rozhovor spolu  s pozorováním podal ucelený přehled o daném výchovném stylu (s. 38), 
nesouhlasím ani s tím, že na základě jednoho (a ještě tohoto konkrétního) výroku můžeme 
soudit na postoj (s. 38): dávám jako příklad, že interpretaci dat je třeba ještě formovat. 
Podle mého názoru by bylo zajímavé z výzkumné sondy časem přejít na solidní výzkum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


