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Autorka práce: Procházková Lidija, DiS. 

 

Název práce: Dětský vzdor ve věku 2 – 6 let 

 

 

Zvolené téma: Autorka zvolila pro svou práci klasické a stále zajímavé téma z oblasti 

dětské psychologie. Jak sama uvádí, jako matka 2 dnes již dospělých dětí si téma vybrala 

proto, aby se pokusila sama s odstupem času zhodnotit své vlastní výchovné přístupy ve 

světle odborné literatury. Zároveň si klade za cíl poskytnout  rodičům malých dětí 

podněty a návody pro jejich vlastní výchovné “boje”. Téma považuji za poměrně dobře 

zpracované. 

  

Použitá metoda: Práce je pojata čistě jako teoretická, bez praktické části. 

Autorka čerpá z poměrně obsáhlého souboru literárních zdrojů zabývajících se 

problematikou výchovy dětí. Objevují se zde jak tradiční práce křesťanských autorů 

(např. J. Dobson, H. Cloud, J. Townsend) a práce klasiků dětské psychologie (Zdeněk 

Matějček), tak i moderní, spíše populárně-naučná literatura, s celou řadou praktických rad 

a dopručení pro konkrétní situace. Osobně bych uvítala o něco větší prostor věnovaný 

novějším, tzv. “alternativním” přístupům k výchově dětí a jejich srovnání s uváděnými 

“klasickými teoriemi”, a to zejména v rámci výběru autorů, na jejichž výchovné koncepty 

se autorka v práci přímo zaměřuje. Autorka tyto moderní přístupy (např. tzv. “pozitivní 

rodičovství” nebo též tzv. “efektivní rodičovství”) v práci sice zmiňuje, ale spíše 

okrajově. 

Dále bych považovala za obohacení práce, pokud by autorka provedla nějaký 

dotazníkový průzkum např. na zjištění postojů rodičů k předkládaným výchovným 

metodám a principům nebo zjištění jejich vlastních zkušeností a metod vypořádávání se s 

dětským vzdorem ve výchově. 

 

Struktura práce: Práce má přehledné členění, rozsah práce je přiměřený a jednotlivé 

části jsou vyvážené. Pouze místy působí některé pasáže mírně nelogicky zařazené – např. 

otázku výchovných stylů v rodině a jejich dopadu na dítě řeší nezávisle na sobě na 

několika místech – v kap. 1.1. na str. 14 (druhy výchovných stylů), kde předkládá pouze 

velmi stručně koncept K. Lewina, dále na str. 39 v kap. 2.5. (Rodičovské styly chování) a 

ještě dále na str. 72 v kap. 5 (Výchovné metody). Domnívám se, že by bylo lépe tyto 

pasáže sjednotit, srovnat jednotlivé předkládané teorie a vyvodit z nich nějaké 

odpovídající závěry. Podobně problematicky a redundantně vnímám také zažazení 

kapitoly 5.4. (Negativismus podle Vágnerové) za výchovné koncepty tří vybraných 

autorů (otázku negativismu řeší autorka také v kapitole 2.1. (Dětský vzdor) na str. 28, kde 

je pro ni i vhodnější prostor). 

Také bych uvítala větší provázanost jednotlivých kapitol a úseků – úvody a shrnutí, 

“mosty” k dalším tématům, odkazování na jiná související místa práce a případnou 

polemiku s nimi. Např. u kapitoly 3 bych považovala za vhodné zdůvodnit v jejím úvodu 



či závěru, proč je důležité zabývat se problematikou poruch chování v souvislosti s 

dětským vzdorem a jeho výchovným zvládáním – toto je spíše ponecháno na intuici 

čtenáře než explicitně formulováno. Obdobně tak i u jiných částí práce. 

 

Obsah: Autorka se v práci postupně zabývá otázkou významu rodiny a rodinné výchovy 

včetně biblického pohledu na výchovu, dále vlastním tématem dětského vzdoru, řeší 

otázky kázně a různých metod uplatňování kázně a zabývá se také, možná až poněkud 

zbytečně rozsáhle vzhledem k hlavnímu tématu práce, problematikou poruch chování. 

Poté představuje koncepty výchovy tří vybraných autorů – Z.Matějčka, J. Prekopové a 

J.C. Dobsona. Tyto tři autory  a jejich koncepty také podrobuje odborné i osobní kritice a 

uvádí vlastní postoj a pohled včetně vlastní výchovné zkušenosti. 

Autorka se snaží co nejlépe vypořádat se všemi tématy, cituje hojně různé literární i 

internetové zdoje a uvádí také řadu praktických návodů a doporučení pro rodiče (jak 

jednat v určitých situacích a čeho se naopak vyvarovat), což považuji za velmi přínosné.  

Poměrně málo se však dle mého názoru v práci zaměřuje přímo na problematiku období 

dětského věku 2-6 let, což je původním záměrem práce, většinu témat pojímá šířeji, což 

sice není na škodu, ale neodpovídá to přesně zvolenému tématu. 

V závěrečné Diskusi autorka znovu hodnotí celkový význam výchovy, jejích proměn ve 

světle společenských souvislostí a dopadů společenských změn po roce 1989, což 

hodnotím velmi kladně. Znovu také hodnotí výchovné postoje zvolených autorů, 

srovnává je a polemizuje s nimi, bohužel však mnohde doslovně opakuje odstavce z 

předchozích kapitol, což působí redundantně.  

 

Forma: Po formální stránce má práce místy drobné jazykové nedostatky (zjevně z 

důvodu cizojazyčného původu autorky), toto však nikde přímo nenarušuje její 

srozumitelnost.  Uvedení poznámek a bibliografie  plně vyhovuje požadavkům na 

bakalářskou práci. 

 

Otázky k obhajobě:  

1) V kapitole 1.2. Biblická teologie výchovy uvádíte: “Klasickým oddílem o 

výchově dětí je Dt 6, 4-9:” (následuje citace z Bible). Zajímalo by mne, proč jste 

si zvolila právě tento verš? 

2) Ve své práci se zabýváte výchovnými koncepty Z.Matějčka, J. Prekopové a J.C. 

Dobsona. Co vás vedlo k tomu, že jste si vybrala právě tyto tři autory? 

3) Kdybyste si mohla vybrat a vychovávat dnes své děti znovu v období 2-6 let, co 

byste, ve světle literatury, kterou jste pro svou práci přečetla a na základě závěrů, 

ke kterým jste došla, dělala dnes jinak? 

 

Konečné hodnocení: Bakalářská práce Lidije Procházkové s názvem “Dětský vzdor ve 

věku 2-6 let” je i přes některé výše uvedené nedostatky dobře zpracována, prokazuje  

schopnost autorky pracovat s odbornou literaturou a prezentovat své vlastních názory a 

postoje. Doporučuji její přijetí k obhajobě s navrženou známkou C. 

 

 

      PhDr. Soňa Třísková,  oponent 

V Praze  12. července 2011  


