
Posudek na diplomovou práci Daniela Tůmy 

Vliv výchovných postojů rodičů na utváření odpovědnosti jedince vůči sobě a okolí 

Diplomová práce Daniela Tůmy je svébytným a zajímavým příspěvkem k problematice 

výchovy k odpovědnosti. Už sama koncepce diplomové práce nese rysy originálního, méně 

obvyklého přístupu, když nedělí tradičně studii na část teoretickou a empirickou, ale poznatky 

z empirické sondy přikládá jako ilustraci k jednotlivým teoretickým kapitolám jako 

konfrontaci teorie a praxe. 

V úvodní části se zabývá samotným pojmem odpovědnost. Čerpá z Konrada Lorenze, 

Matějčka a dalších autorů, polemický je vůči Dawkinsovu pojetí altruismu jako v podstatě 

sobeckému přístupu, neboť jeho cílem je podle autora Sobeckého genu sdílení společných 

genů s příjemci tohoto altruismu. 

Odpovědnost oprávněně spojuje autor se svobodou a zabývá se problémem výchovy ke 

svobodě a svobodnému jednání s nesením odpovědnosti za důsledky vlastního jednání. Soudí, 

že" ve výchově k odpovědnosti jde o jistou rovnováhu mezi odpovědností k sobě a 

odpovědností vůči okolí a o rovnováhu mezi vlastní vůlí a vůlí okolí". (str.21).Toto zajímavé 

pojetí pak rozvíjí v dalších kapitolách. 

V další části se zabývá odpovědností jako vlastností pomáhajícího profesionála. 

Z dalšího výkladu není zcela jasné, proč za tuto kapitolu je zařazena trochu neorganicky část 

věnovaná lidské identitě. Bylo by dobré, kdyby diplomant při obhajobě vysvětlit svoje pojetí 

lidské identity a souvislost tohoto problému s odpovědností. Zmínka je na druhé straně o 

anticipaci jako složce odpovědnosti. Jaké další složky odpovědnosti spatřuje autor? 

Významná část práce je věnována roli rodiny jako primárního činitele utváření 

odpovědnosti. Autor naznačuje některé základní historické etapy vývoje rodiny jako základní 

sociální skupiny. Zabývá se i vlivem sociokulturního prostředí na charakter rodinného života 

a výchovy dětí. Pozornost věnuje i specifikům současné české rodiny a změnám, které se v ní 

udály od let osmdesátých. 

Zajímaváje část věnovaná mravnímu vývoji jedince (Piaget a Kohlberg) a vlivu rodiny 

na formování osobnosti dítěte. 

Ne zcela organicky je zařazena pasáž věnovaná vztahu autority a odpovědnosti. Bylo by 

dobré, kdyby tuto vazbu diplomant při obhajobě vysvětlil. 

Závěrem autor vymezuje základní výchovné postoje rodičů/vychovatelů, které se nejvíc 

podílejí na utváření odpovědnosti jedince vůči sobě a okolí. 



Hodnotíme-li posuzovanou diplomovou práci celkově, je třeba konstatovat, že jde o 

originální samostatné dílo, které splňuje všechny požadavky na tento druh atestu. Ke 

kultivovaně napsanému textu se přidává i dobrá grafická úprava, správná citace a doplnění 

práce odpovídající bibliografií a přílohami. 

Proto doporučuji práci k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu doporučuji 

hodnotit diplomovou práci Daniela Tůmy jako výbornou. 
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