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   Autorka si vybrala téma, které je praktické a propojené s jejím vlastním zájmem a zkušeností. 

Přestože je téma práce dosti široké, autorka se mu věnovala se zjevným zaujetím a snahou o 

nashromáždění informací použitelných pro další zájemce. Bakalářská práce je celkově pečlivě 

vypracována.   

   Struktura práce začíná velmi základními téměř slovníkovými definicemi obecných základních pojmů 

jako rodina a její funkce. Připojen je přehled vývojových a výchovných potřeb dítěte. Druhá kapitola se 

týká specificky dětského vzdoru. Následuje kapitola o poruchách chování, především o ADHD a 

projevech této poruchy v různých vývojových obdobích. Poté je připojena část zabývající se vzdorem a 

následná, která se zabývá výchovou obecně, konkrétně určitými přístupy tří představitelů, Matějčka, 

Prekopové a Dobsona s jejich hodnocením a diskuzí. Není jen zcela zřejmé, proč autorka vybrala právě 

tyto představitele. Rozvržení práce však nepůsobí zcela uceleným dojmem a postrádá jednu postupně 

rozvíjenou tezi.  

 

   Část o ADHD je vystavěna téměř výlučně na jedné, či dvou publikacích. Postrádá tím širší rozměr a 

hlubší diskuzi. Není také zcela zřejmé, jak zapadá tato část do celku. Má pomoci odlišit organické 

formy příčin dětského vzdoru? Pokud ano, pak by bylo spíše vhodnější popsat syndrom pro tento účel. 

Začlenění kapitoly o ADHD by v tomto případě mělo význam jako diferenční diagnostický prostředek 

pro rodiče, kteří se domnívají, že se jejich dítě pohybuje na hranici ADHD.  

 

   Práce pokračuje kapitolou o kázni. Kázeň je představena včetně důrazu na preventivní využitelné 

prostředky. Vhodně je také připojena kapitolka o trestech. Byla by velmi zajímavá rozsáhlejší diskuze 

o této otázce. Sama autorka poznamenala, že by například použití jedné konkrétní metody "poslat dítě 

na samotku" vyžadovalo hlubší rozbor.   

    

   Centrální částí práce je kapitola 5, která pojednává o výchovných metodách. Zde autorka nastínila tři 

přístupy, Matějček, Prekopová a Dobson. V podkapitole 5.6 jsou diskutovány tyto tři přístupy. Autorka 

hodnotí tyto autory a v případě Prekopové zmiňuje rozsáhleji probíhající diskuzi o její technice 

pevného objetí. Je pouze škoda, že autorka nevyužila možnost nejen kriticky zhodnotit tyto 

představitele, ale také jejich pohledy navzájem porovnat a vypracovat ucelený, vyvážený pohled. Ne 

zcela dobře je začleněn v této části další příspěvek k diskuzi o problematice trestů, který přidává další 

informace, přestože diskuze proběhla již na jiném místě.  

   Je poněkud zjednodušené redukovat Dobsona pouze na zastánce trestů. Další jeho publikace 

(například později citovaná publikace Láska a kázeň ve výchově dětí) užívají mnohem širší plejády 

dalších přístupů, především z dílny behaviorálního tvarování chování (finanční odměny, apod.). Je 

vůbec škoda, že autorka nezmínila behaviorální vlivy a techniky, tak zásadní pro Dobsona, ale i 

nepřímo související s dalšími statěmi práce. Poněkud tím trpí teoretická hloubka a celkové zakotvení 

práce.  

 

   Práce obsahuje mírné formální nedostatky a ve velmi nízké míře překlepy.  

 

   Celkově autorka zvládla požadavky na bakalářskou práci a navrhuji hodnocení C až D.  

 

Hodnocení: C až D 
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