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V rešeršní části práce za pomoci více než 30 zdrojů (včetně cizojazyčných) vytyčuje autorka 

dobrovolnou skromnost jako formu životního stylu. Vychází z primární práce K. Frechettové, 

propojuje s vybranými myšlenkami pozdějších autorů a také s konceptem ekologické stopy. Zabývá 

se také motivací a předáváním tohoto životního stylu z rodičů na děti. Tím si připravuje půdu pro 

výzkumnou část. 

Výzkumná část je věnována otázce, jak se druhá generace, čili generace dětí, které vyrostly 

v rodinách s tímto životním stylem, chová v dospělosti. Osvojily si děti způsob života svých rodičů 

nebo ne? Žel se nepodařilo zrealizovat původně vytyčený výzkumný plán (prof. Librová ho nakonec 

začala realizovat sama). Studentka si velice šikovně našla náhradní řešení. 

Jako respondenty oslovila alternativně žijící osoby z hnutí Preppers, ekovesniček a také 

makrobiotiky, minimalisty a také vybrané matky z fór věnujících se výchově dětí. Použitá metoda 

výběru respondentů je sněhová koule, ale autorka toto žel v metodice neuvádí. Sběr dat probíhal 

dotazníkovým šetřením; dotazník byl on-line. Podkladem pro sestavení dotazníku byl dotazník, který 

byl sestaven pro celosvětový výzkum dobrovolné skromnosti.  Celkem autorka zpracovávala 32 

otázek. Zpracovávala odpovědi od 40 respondentů (z celkových 52 vyplněných dotazníků musela 12 

vyřadit pro neúplnost). Počet respondentů je žel poměrně malý. Výsledky autorka zpracovala do 

koláčových grafů. Hlavní závěr je, že vliv výchovy je určující pro budoucí chování tak, že děti 

převážně přejímají životní styl rodičů. Výsledky autorka řádně diskutuje. 

Osobně bych pro zpracování takového tématu a při daném počtu respondentů volila výzkum 

kvalitativní, ale chápu, že autorka předem nemohla tušit, že se jí navrátí tak malý počet správně 

vyplněných dotazníků. 

Celkový dojem: Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Práci doporučuji k 

obhajobě a navrhuji známku výborně. 

Otázky:  

1. Jaké jsou hlavní rozdíly v pojetí dobrovolné skromnosti Erazima Koháka a Hany Librové? 

2. Vyberte 3 podle vás nejvýznamnější prvky pro motivaci k dobrovolné skromnosti. 

V Lysé nad Labem 9.8.2014                                         PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 


