
Oponentní posudek diplomové práce Daniela Tůmy Vliv výchovných postojli rodičll na 
utváření odpovědnosti jedince vtlči sobě a okolí 

116 s. textu, 55 titulů odb. literatury, 9 příloh dotazníků 

Text Daniela Tůmy se zabývá velmi složitým a odborně zajímavým tématem. Propojuje 
vybrané psychologické, pedagogické, morální, poradenské, ba dokonce terapeutické pohledy 
na problematiku. Diplomant užívá vhodně odbornou terminologii, prezentuje korektně 

teoretická východiska, zárovei'l provádí vlastní interpretace a reflektuje též osobní zkušenosti 
a postřehy. 

K teoretickým v)"'chodiskům práce: 
Inovační pl"ístup autora se ukazuje již v Úvodu: slouží poněkud netradičně nejen k objasnění 
volby tématu, je do něj též zařazen popis metodiky empirické sondy a zdůvodnění formy její 
prezentace. Nesouhlasím pouze s předběžným konstatováním o uspokojivosti výsledkú sondy 
(dotazník jako explorativní technika sbírá data, v tomto případě tzv. "měkká"; na předložené 
otázky, viz příloha, nelze očekávat jiné než uspokojivé odpovědi). 
Kapitola 1 Co je to odpovědnost , 1.1. Odpovědnost jako teoretický problém z hlediska 
přírodních a společenských věd 
Autor se nejdříve odpichuje od slavných slov Exupéryho lišky, aby přešel 

k sociobiologickému otazníku ohledně odpovědnosti (altruismus pojatý jako sobecké přežití 
vlastních genů), Lorenzovu uvažování o behaviorální doktoríně a nebezpečím s ní spojeným a 
k Matějčkovu pojetí odpovědnosti jako responzibility. 
Dílčí připomínky k této části: 
Nesouhlasím s tvrzením, že společenské vědy pracují s individualistickým pojetím jedince (s. 
12). 
Nesměšovat otázku smyslu a pravdy (resp. smyslu a teorie poznání), s. 12-13 (úvaha o 
Lorenzovi). 
Užívat po vzoru sociobiologú morální termíny v biologických vědách je značně 

problematické. 
Otázka k obhajobě: 
Proč lze nebezpečí pedagogiky spatřovat v jisté dávce normativnosti? (s. 13) 

1.2. Odpovědnost a svoboda 
Filosofické pojetí odpovědnosti je představeno na Aristotelovi a Franklovi, určité pochybnosti 
vznikají, proč hledat souvislost mezi odpovědností, konstruktivistickým pojetím reality a 
Piagetovými kognitivními funkcionální invariantami. Vztah měl být autorem více objasněn. 
Dílčí připomínky: 

Nedomnívám se, že ústavní právo na svobodu zaručuje občanúm konat, říkat a hlásat cokoliv 
(s. 17). To by se zřejmě zhroutil veškerý normativní řád. 
U obhajoby prosím vysvětlit odst. 2 na s. 18 

1.3. Vlastní pojetí odpovědnosti 
K obhajobě kladu otázku: Může být odpovědnost v konfliktu s našimi potřebami? 
1.4.0dpovědnost jako vlastnost pomáhajícího profesionála - tato kapitolka sice přesahuje 
téma práce, je však zajímavá. 
1.4.1. Lidská identita - není jasné, jak autor chápe identitu - jako opak lhostejnosti? Prosím 
objasnit u obhajoby. 
Velmi zajímav)' je autorúv postřeh plynoucí z empirické sondy o rozdílném vnímání 
odpovědnosti u mužú (omezení svobody) a žen (významná pro sociální vlastnost). 



2. Klasifikace vlastností a postojú odpovědné osoby - založena v subkap. 2.1. na Hromátkově 
výzkumu, v subkap. 2.2. na analýze anticipace jako složce odpovědnosti (Hromátka, 
Mrkvička) 

Dílčí připomínka: ocenila bych autorúv komentář 

3.Role rodiny jako primárního činitele utváření odpovědnosti 
Autor velmi pečlivě mapuje problematiku rodiny, lze dokonce říci, že tato kapitola je těžištěm 
práce. Zabývá se v ní historií rodiny a jejími proměnami (3.1.), významem rod. života pro 
rozvoj osobnosti (3.2.), biologicky'lmi, kulturními a partnerskými determinantami rod. života 
(3.3. - zajímavě je zde podán genderový aspekt), zpestřením textu je nastínění některých 
odlišných vých. postojú mimoevropských národností (3.4.) 
Poznámky a připomínky k obhajobě: 
Co autor soudí o Matouškově citátu na s. 44. Domnívá se spolu s M., že pokud není člověk 
věřící, chybí mu ideologie zakládající smysl pro odpovědnost? 
Nevím, zde je rozumné odvozovat závěry o podpoře rodinného soužití z textu z roku 1941 (s. 
52) 
Jak rozumět tvrzení (s. 56), že rozdíly mezi muži ženami jsou celkem nezávislé na prostředí a 
na výchově a nejsou primárně určovány kulturou, je-li gen der právě sociokulturní konstrukt? 

4. Souvislost formování odpovědnosti s morálním vývojem jedince, 4.1. Etika a výchova: tato 
subkapitola výstižně charakterizuje proměny výchovných hodnot, subkap. 4.2. Rozměry 
morálního zrání a 4.3. Teorie morálního vývoje z pohledu J. Piageta a L. Kohlberga spolu 
úzce souvisejí, jsou podány s porozuměním a se snahou o vazbu na téma odpovědnosti. 
Otázka k obhajobě: proč je Kohlbergovo dělení mor. vývoje na fáze pre-kon-postkonvenční 
úzké pro potřeby tématu odpovědnosti? (s. 69), když se v zásadních bodech shoduje 
s Piagetem, z něhož diplomant vychází? 

5. Výchovné postoje a utváření odpovědnosti. 
Tato kapitola je dalším těžištěm diplomového textu. Výchovné postoje obecně (5.1.) jsou 
definovány s oporou o relevantní literaturu a dostatečně interpretovány.Velká pozornost je 
věnována Matějčkovu dělení vy"ch. postojú (5.2.), nabízí se zde též otázka, zda by nebylo 
vhodné ještě konkrétně ukázat, jak nevhodné vých. styly brání rozvoji odpovědnosti. 

Zajímavé je začlenění Makarenkova pojetí autority (5.3., jednou označen za Ukrajince, jindy 
za Rusa), které, zdá se, múže v živé interpretaci inspirovat ještě v současnosti. Subkap. 5.4. 
Výchova k odpovědnosti a autorita opět čerpá z Makarenka. V 5.5. autor záslužně upozorňuje 
na Matějčkovo pojetí odpovědnosti jako postoje a na vliv příkladu vychovatele, který byl až 
dosud ponechán stranou; podobně užitečné je zamýšlení se nad vlivem dúslednosti ve 
vy''CI10vě při utváření odpovědnosti (5.6.). Kapitolu uzavírá znovunavázání na Hromátkův 
výzkum z hlediska vých. postojú (v zájmu logiky textu by bylo možná vhodnější zařadit jej za 
5.2.). Zajímavý je výsledek sondy v 5.8., který potvrzuje Matějčkúv názor (s. 95) o osobním 
příkladu vychovatele. 
Ke kap. 5 kladu otázku, inspirovanou autorovým vyjádřením: co tedy naplňuje "mou" 
autoritu jako toho, kdo koná (s. 93) -jakje to s rodičem? 

6.,6.1. Pět oblastí odpovědnosti (pro život). 
Autor se snaží zformulovat pět hlavních oblastí odpovědnosti pro život, které jsou z jeho 
hlediska nejdúležitější (odpovědnost za nalézání smyslu, za zdraví, za pozitivní a láskyplné 
vztahy, za svobodu a stejná práva všech lidí. za životní prostředí). Zajímavé je, že zatímco 
diplomant črtá axiologicky'1 horizont. jeho respondenti v posledním dílčím výsledku empirické 



sondy volí jako nejvýznamnější formálně vymezené "obsahy" - odpovědnost za své chování, 
za sebe. Nalézání smyslu neuvádějí vůbec. Jak si autor tuto skutečnost vysvětluje? 
V Závěru autor předkládá inventář výchovných postojů podporujících utváření odpovědnosti 
u dětí. O cestách jejich konkrétního rozvíjení jistě bude přemýšlet i v budoucnu. 

Empirická sonda 
Prezentace jednotlivých výsledků za příslušnými kapitolami je zajímavá, zpracování korektní. 
Částečně postrádám interpretace a celkové zhodnocení hlavních názorových trendú 
respondentú. 

Závěr: Text odpovídá požadavkúm kladeným na diplomové práce, a proto ho doporučuji 
k obhajobě. I přes dílčí výhrady navrhuji hodnocení výborně. 
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PhDr. . Lorenzova, Ph.D., oponentka. 
Beroun, dne 12. 5.2006 


