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Považuje autorka čtyři socializační faktory, za determinaci vztahů mezi rodiči a dětmi za 
dostačující ? 
Je podle autorky zapotřebí některý z nich rozšířit nebo upravit ? 

Téma, které si autorka zvolila pro svojhi diplomovou práci patří mezi  temata nejen zajímavá 
(dotýkají si v podstatě každého z nás), ale v současné době  – s ohledem na proměny ve 
společnosti, jde o téma velmi aktuální. Funkčnost rodiny, která je založena na vztazích mezi 
dětmi a rodiči prochází vývojem, který nemusí být vždy tím hod nutným porstředím pro rozvoj 
dítěte. Autorka se rozhodla pro velmi promyšlené řešení tohoto problému a to  jak z hlediska 
teoretického, tak empirického. V teoretické části, v rozsahu téměř 40 ti stran,  kromě úvodu, ve 
kterém se zaměřuje na výklad dvou základních pojmů „rodičovství a dospívání“, sleduje 
variabilitu základních socializačních vlivů formujících adolescentovo vnímání rodičů. Zde je 
třeba ocenit jasnou a přesnou strukturaci problému (socializačních vlivů – kultura, škola, 
rodiče, vrstevníci), která v tématu tak složitém a různorodém plní velmi zpřehledňující funkci. 
Ve vztahu k empirické části práce nejsou teoretické kapitoly samoúčelným textem, ale velmi 
organicky vstupují do výzkumného cíle a tvorby jednotlivých hypotéz. Autorka sama hodnotí 
empirický výzkum jako sondu, která s ohledem na velikost vzorku a možnosti kvalitativní 
analýzy přinesla „pouze“ základní orientaci v problému a otevřela celou řadu otázek, kterými 
by sledování dále mohlo pokračovat. Kupř. množství a šíře variant (hodnotících soudů obou 
rodičů), která autorka ve II. a III. části dotazníku získala, jsou díky významové originalitě velmi 
kvalitním položkovým základem do event. dotazníku s možností výběru. Srovnání „ideálního 
rodiče“ s „rodičem reálným“ je metodika, která sice byla mnohokrát použita a má pro 
individuální analýzu jedince nepopiratelný význam, ale srovnání výsledků z předchozích 
výzkumů s výsledky v 21. století přináší dozajista novou kvalitu. 
Určitým nedostatkem práce je, že autorka neprovedla alespoň stručný exkurz do zahraniční 
literatury. Diplomová práce je hodnotnou studií a  přínosem do této problematiky. 
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