
Posudek na diplomovou práci Veroniky Cieslarové „Problematika typologizace stylů rodičovské 

výchovy v souvislosti s delikvencí mládeže“

Diplomantka se ve své práci zaměřuje na téma rodičovských stylů výchovy, které nejprve pojednává

z teoretické perspektivy a stručně zmiňuje i některé studie zkoumající jejich vztah k vývoji a chování 

dětí. Stěžejní část textu zaujímá pak vlastní analýza dvou datových souborů – v prvním případě 

výzkumu mládeže, ve druhém dospělé populace – které se snaží využít k identifikaci daných stylů a ty 

pak zkoumat v souvislosti s delikvencí dětí, charakteristikou rodičů ap. 

Prezentované analýzy jsou většinou na solidní úrovni, určité výhrady mám ale k interpretaci shlukové 

analýzy. Diplomantka uvádí, že testuje navrženou typologii, tedy že se jedná o konfirmační analýzu 

(str. 30-31). Její analýza je ve skutečnosti však zcela explorační, což by měla více reflektovat i při 

interpretaci výsledků shlukové analýzy a nesnažit se nutně nalezeným shlukům připsat předem dané 

„labely“, ale spíše kriticky srovnávat své výsledky s teoretickým modelem a upozorňovat na 

odlišnosti. Z tohoto důvodu bych považovala za vhodné neomezovat se nutně vždy na řešení se 

4 shluky, ale zkoušet i jiné alternativy. Z drobných pochybení bych upozornila na nesprávnou

interpretaci vztahu vzdělání a trestání dětí na str. 57 (vzdělání se vztahuje k respondentům, nikoli 

k jejich rodičům). Konečně kapitole Závěr by prospěl větší nadhled a autorka by se neměla omezovat 

jen na shrnutí výsledků analýz.

Těžištěm práce je zejména analytická část, proto textu neškodí ani kratší teoretický úvod, který je 

zcela funkční ve vztahu k pozdějším analýzám (kromě historického exkurzu v oddílu 1.1, kterých bych 

osobně vynechala). Autorka rovněž prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a ocenit je 

třeba i množství využívaných zahraničních zdrojů. 

Z formálního hlediska považuji práci za přehledně členěnou, co však nelze u diplomové práce 

akceptovat, je extrémní množství pravopisných chyb a značné problémy s interpunkcí. V případě 

úspěšného obhájení práce by měla diplomantka okamžitě provést důkladnou korekturu textu 

a připojit k práci errata! 

Domnívám se, že předložená práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a doporučuji ji proto 

k obhajobě. Navržená klasifikace: velmi dobře.
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