
Posudek oponenta na bakalářskou práci 

Veroniky Strelcové „Vliv rodinné konstelace na sociální postavení dítěte ve školní třídě“  
 
 

Cíl práce a její poznávací rámec: Cíl práce je naznačen v úvodu – autorka poukazuje na 
různorodost sociálního okolí, které působí na socializaci dítěte v rodině a ve své práci se chce 
soustředit na význam sourozenecké konstalace v tomto souboru vztahů. Přesněji je pak záměr 
práce formulován v kapitole 3.2.3 „Hypotetické otázky“, kde specifikuje typy sourozeneckých 
konstalací, jejichž vliv chce ověřovat v kontextu sekundární socializace dětí ve škole. Práce 
pojednává o možných souvislostech mezi primární a sekundární socializací, resp. mezi 
institucí rodiny a školy, kterým chce porozumět pomocí sociálněpsychologických i 
sociologických teoretických přístupů i empirických postupů. 
  
Struktura práce a získané poznatky: 
Práce je rozčleněna do čtyřech částí (úvodu, teoretické části, praktické části a závěru). Kromě 
seznamu použité literatury obsahuje také přílohy, které se týkají provedeného empirického 
výzkumu. Práce je dosti podrobně členěna. Jednotlivé části zahrnují témata, pomocí kterých 
chce Veronika interpretovat zvolený poznávací cíl. V teoretické části jde o témata (i) 
psychologie zdraví, (ii) rodiny jako formy primární socializace a instituce, v jejíž rámci se 
utvářejí sourozenecké vztahy, a (iii) školní třídy jako formy sekundární socializace. Praktická 
část se týká empirického výzkumu: zpřesňuje východiska šetření, formuluje hypotézy, 
charakterizuje metodu a vzorek výzkumu a jeho výsledky. Tuto část uzavírá diskusí, ve které 
charakterizuje zvolené hypotézy, resp. vztahy mezi sourozeneckou konstalací a typy 
sociálních pozic žáků ve školních třídách. Výsledky diskuse shrnuje v závěru, kde se také 
vyjadřuje k verifikaci formulovaných hypotéz, k omezením provedeného výzkumu a 
k možnostem získání poznatků, které k danému tématu mohou mít větší vypovídací hodnotu.  

Jaké poznatky práce prezentuje? Jak jsou získané poznatky teoreticky i metodologicky 
zajištěny? Práce je bezpochyby zajímavá ve výseči zvolených hypotéz a empirických 
podkladů, které byly získány dotazníkovým šetřením. Hypotézy se opírají o explicitně 
formulovaná východiska – zejména k typům sourozeneckých konstalací, k typům žáků ve 
třídě - a využívají k tomu určité teoretické segmenty (předpoklad duplikace a 
komplementarity). V takto pojatém vztahu mezi teoretickými předpoklady a získanými 
poznatky přináší práce zajímavý materiál, který zčásti potvrzuje přijaté hypotézy a zčásti je 
nepotvrzuje. Interpretace poznatků však musí být velmi zdrženlivá, jak to ostatně ukazuje 
autorčina diskuse k získaným poznatkům.  
 

Hodnocení bakalářské práce: 

Pozitivním rysem práce je prokázání schopnosti autorky využít ke zvolenému tématu 
adekvátní teoretickou oporu, provést empirické šetření a propojit oba poznávací prostředky 
tak, aby empirické poznatky doložily zvolené hypotézy a teoretické formulace. V tomto rámci 
Veronika prokázala schopnost k odborné práci a k využití základních poznávacích prostředků. 
Práce má dobrou formální úpravu i literární podobu. Dobře se čte, což omezuje pouze její 
příliš podrobné členění.  

Otevřenou však zůstává otázka, zda empirický materiál může posílit nebo vyvrátit teoretické 
předpoklady, nebo obecněji otázka, zda sourozenecká konstalace je oním faktorem, který 
můžeme analyticky vyčlenit a hledat jeho míru vlivu. Takovou cestu považuji za neschůdnou. 
Theoremy duplikace a komplementarity jsou značně omezující. Jak sourozenecký vztah, tak i 
roli žáka ve třídě je nutno zasadit do kontextu dané instituce (rodiny, školy). Tento nárok je 



také zřejmý ze samotné práce. Její název hovoří o rodinné konstalaci i interpretace v závěru 
široce upozorňuje na vliv kontextu, ve kterém sourozenci i spolužáci interagují. Důvod tohoto 
nedostatku spatřuji v nedostatečné teoretické opoře. Není jasné, proč se vychází z psychologie 
zdraví, když jde o problémy socializace. Teoretická část by měla pojednat o koncepcích 
primární i sekundární socializace a jejich vztahu k pohlaví, věku a růstu rozumových 
dovedností i emocionálních zdrojů. Interpretaci zvoleného tématu nelze provést bez 
teoretických charakteristik stavu rodiny i školy. Sourozenecký vztah vypadá jinak, pokud je 
utvářen v kontextu fungující rodiny nebo rozvedené rodiny a rodiny fungují různorodě 
(takovou typologii by bylo možné dát do dotazníku). Obdobný vliv lze očekávat i v případě 
školy. Autorka na potřeby širšího kontextu upozorňuje. Uvádí, že by bylo nutné rozšířit pole 
konkrétního zkoumání o další faktory a získat více dat. Moje námitka jde však jiným směrem: 
uvažovaný kontext je nutno nejprve zvládnout teoreticky a podle takto založených hypotéz 
směřovat empirický výzkum. Práce se opírá o kvantitativní (sociometrickou) metodu. Tato 
metoda je dobře uplatněna, avšak bylo by zřejmě vhodné doplnit ji kvalitativním přístupem, 
který by např. charakterizoval pozici (nejvíce odkazovaných) žáků z hlediska zvolených typů 
jejich rolí.   

 

Návrh bodového hodnocení:  práci hodnotím jako velmi dobrou,  v rozsahu 32-34  kreditů. 

Mőller Karel  
V Černošicích, 7. srpna 2006 
 


