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PŘÍNOS: Autor předkládá velice kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která je věnována u nás 

dosud málo výzkumně probádanému vztahu emoční inteligence a způsobu výchovy v rodině. Svým obsahem a 

zaměřením výzkumné části je dobře využitelná nejen pro vývojové a pedagogické psychology a rodinné 

psychoterapeuty, ale i pro sociální pracovníky a rodiče. Autor vycházel jak z tuzemské, tak i zahraniční 

literatury a téměř výhradně ze zahraničních výzkumů a částečně také navazoval na svou bakalářskou práci Vztah 

rodinného výchovného stylu a školní kázně žáků, což bohužel opomněl uvést v úvodu a seznamu literatury.  

 

V LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÉ ČÁSTI oceňuji především kvalitní a přehledné zpracování 

dostupných aktuálních zahraničních i tuzemských 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. Text je stylisticky jednotný, soudržný, srozumitelný a 

argumentačně podložený. Obsahově považuji za zajímavou především kapitolu 3 propojující předchozí dvě 

kapitoly a shrnující dosavadní výzkumy, které se zabývali vztahem emoční inteligence a pohlavím a způsoby 

výchovy v rodině. Oceňuji také praktické ukázky a shrnutí dosavadních aplikačních výstupů z dostupných 

odborných zdrojů na toto téma. 

 

VÝZKUMNÁ ČÁST přináší výsledky on-line dotazníkového šetření mezi 167 respondenty ve věku 

18-25 let. Výzkumný cíl, výzkumné otázky, hypotézy i zvolené metody sběru dat (Dotazník pro zjišťování 

způsobů výchovy v rodině a Schutteové škála emoční inteligence, SEIS) byly stanoveny přiměřeně a v souladu s 

tématem práce. Oceňuji přehledné a strukturované zpracování výsledků výzkumu pomocí tabulek a grafů.  

 

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

možnostmi využití získaných poznatků pro praxi, je velice dobře zpracována. Autor zde samozřejmě neopomněl 

uvést ani zajímavé možnosti dalšího zkoumání dané problematiky. 

 

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE je v práce v pořádku. Částečná shoda byla nalezena s autorovou 

bakalářskou prací, na kterou touto prací navazoval a u ostatních shod s jinými pracemi se jednalo o shodu u 

přímých citací či citací zdrojů v seznamu literatury. 

 

Práce v několika číslech: Počet stran: 80 (Literárně přehledová část - 30, Výzkumná část - 25) 

Počet příloh: 2 

Počet titulů v SL: 137 (60 v češtině, 1 ve slovenštině a 76 v angličtině) 

 

Při obhajobě této práce bych se ráda autora zeptala, čím si vysvětluje to, že průměrná 

hodnota emoční inteligence respondentů s rozporným výchovným řízením se pohybuje mezi 

hodnotami slabého a silného výchovného řízení. 

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru plně splňuje požadavky standardně kladené 

na DP, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit "výborně“. 
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