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Otázky, podněty k obhajobě:  
Ráda bych s autorkou více diskutovala o souvislostech rozdílů mezi sourozenci v užívání různých technik moci 
při řešení jejich konfliktů v návaznosti na závěry studie Abuhatoum a Howe (2013), které autorka uvádí na s. 20. 
 
Dále bych se ráda zeptala, v jakém rozsahu by autorka během realizace výzkumu seznámila respondenty s 
účelem vyšetření, tak by tato informace neměla dopad na získávaná data. 
 
Jaké dovednosti respondenta při užití dotazníku má autorka na mysli? Viz s.36 

 
 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  x    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje   x   

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   x   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy  X   

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    

 



 
 
 
Specifické připomínky: 
Na několika místech zhoršená čtivost práce díky příliš dlouhým a složitým souvětím. Na s. 36 překlep v první 
větě - "stýká" v. "skýtá". 
 
Chybné odkazy na autory kapitol v textu (na s. 10 a 29,30) a doporučuji uvádět v textu odkaz formou roku do 
závorky hned za uvedením jmen autorů, ne až na konec odstavce či několika odstavců. 
 
V kapitole 1.2 Počátky studia sourozeneckých vztahů je zavádějící uvádět odkaz na Adlera z roku 1999, 
doporučovala bych zde uvést rok prvního vydání této knihy. 
 
Na začátku kapitoly 1.3 Charakteristické znaky sourozeneckých vztahů a jejich souvislosti bych doporučovala 
rozepsat jakou "jednu z provních takových studií" měla autorka na mysli. 
 
Při shrnování výsledků studie Abuhatoum a Howe (2013) na s. 20 bych zde doporučovala uvést i věk 
sourozeneckých dyád. 
 
Na s.24 autorka nejprve přeložila pojetí implicitních teorií o obecném fungování interpersonálních vztahů 
Dweck a Leggett (1988) jako fixní a měnitelné, ale dále v textu uváděla termín inkrementální, což může být pro 
čtenáře matoucí. 
 
V závěru nepopisovat obsah jednotlivých kapitol, to patří do úvodu, zde stručně uvést jen nejdůležitější 
konkrétní závěry zmiňovaných výzkumů a poznatky uvedené v předložené práci. 

 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
Celkově hodnotím práci velmi kladně. Autorka splnila zadaný úkol, prokázala schopnost 
velmi kvalitně zpracovat zadané téma a řešit aktuální otázky vývojové psychologie. 
Předloženou práci mohu doporučit k obhajobě. 
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