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Předložená bakalářská práce má 53 stran autorského textu, čerpá z české a anglické odborné 
literatury. V uvedených titulech použité literatury je uvedena literatura převážně staršího data, chybí 
tituly z posledních let. Téma práce je aktuální, výzkumy self-efficacy probíhají v současné době.

       Práce má dvě části: teoretickou a výzkumnou. V teoretické části autor zpracovává dvě oblasti, 
mezi kterými hledá vztahy: způsob výchovy a self-efficacy. Způsob výchovy je popisován v kategoriích 
emočního vztahu a způsobu řízení a rozpracována je rozpornost řízení a zpětná vazba. Self-efficacy je 
specificky zaměřena na seberegulaci v oblasti dosahování cílů. Teoretická část tak tvoří východisko 
pro výzkum vztahů mezi self- efficacy a výše uvedenými  kategoriemi způsobu výchovy. Po stránce 
obsahové i  formální autor prokázal v této části práce, že je schopen zpracovat dané téma z odborné 
literatury a že se orientuje ve zkoumané problematice. Úroveň zpracování i výběr informačních 
zdrojů odpovídají požadavkům kladeným na bakalářské práce.

      Cílem výzkumné části je analyzovat vztah mezi jednotlivými kategoriemi rodičovské výchovy a 
self-efficacy. Jako další výzkumný cíl si autor klade prozkoumat vzájemnou provázanost jednotlivých 
složek způsobu výchovy. Cíl práce je specifikován do hypotéz, data jsou získána pomocí dotazníku.
Výzkumný soubor tvořilo 190 respondentů. Data jsou statisticky zpracovaná pomocí korelací. Výzkum 
prokázal pozitivní korelaci mezi kladným emočním vztahem rodičů a vyšší self-efficacy a také pozitivní 
korelaci mezi podporující zpětnou vazbou a self-efficacy.  Práci by obohatilo použití vhodnějších 
statistických metod, například regresní analýzy. Zpracování dat na úrovni korelace je však pro 
bakalářskou práci dostačující.

Poznámka k obhajobě: Jaký je vztah mezi sebevědomím a self-efficacy? Autor považuje self-efficacy 
za součást sebevědomí. Sebesystém se obvykle dělí na tři složky: kognitivní, emocionální a 
behaviorální (poznávání, prožívání, chování). Do jakého subsystému by patřilo self-efficacy a do 
jakého by patřilo sebevědomí?

     Celkově má práce odpovídající strukturu, téma bakalářské práce je aktuální a doporučuji ji 
k obhajobě.
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