
Posudek diplomové práce

Bc. Andrea Kučerová

Odborná a laická psychologie o výchově dětí v rodině

Praha, FFUK 2016

Nechtějí-li psychologové stát mimo proud života, musejí vnímat, jak na výchovu nahlížejí ti, kteří ji 

prakticky provozují, tedy rodiče. Konfrontace obou přístupů má šanci nabídnout obohacení oběma 

oblastem.

Autorka využívá bohatou tuzemskou i zahraniční literaturu. Dobře odkazuje, jen jsem neporozuměl, 

proč přechyluje Chuovou, když v Literatuře má správně Chua, 2011 (str. 7). Na stejné straně 7 jsem 

neporozuměl, kde parafrázuje Magdalenu Havlíkovou (evidentně necituje) a kde začíná odkaz 

z Cohena, 2007. Prosil bych vysvětlit, jaký byl postup celé práce, protože zřejmě nejdřív vznikl 

Dotazník výchovy dětí v rodině a teprve pak vznikala „teoretická“ část (str.6-7) Ovšem není mi zcela 

jasné, jakým postupem vznikl Dotazník. Mohu někde nalézt „analýzu aktuálních témat, která rodiče 

ve výchově řeší“? (s. 29) Soudím, že informace od učitelů nelze pokládat za analýzu.

V praktické části autorka rozebírá výsledky administrace dotazníku 439 respondentů (pouze 41 

mužů). Vzorek vnímám jako přiměřený. A poněkud neobvyklé pokládám označení grafů 1-4 (str. 33-

34). Za nepříjemnou a ne zcela přehlednou pokládám prezentaci výsledků. Označení tabulek mohlo 

být informativnější, přičemž označení tabulek 2,4,6… (Chí – kvadrát test) nenese žádnou informaci.

V diskusi rozebírá autorka ponejvíce výsledky Dotazníku. Méně se věnuje konfrontaci získaných dat 

s literárními údaji. Podobně v Závěru ještě rozebírá některá data. Je škoda, že se v poněkud obecné 

podobě vyjadřuje k možným směrům dalšího zkoumání.

Jestliže Bc. Kučerová uvádí v Literatuře dostupnost všech časopiseckých odkazů, měla zároveň uvést 

„staženo dne“. Nerozumím Příloze 2. Proč je uvedeno, že jde o souhrn všech výsledků a následuje 

„Analýza vztahů…a výběrem odpovědí“? Proč tyto výsledky nejsou v textu – jen proto, že nejsou 

významné rozdíly?

Závěr: Práce Bc. Kučerové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na katedře psychologie 

FFUK v Praze a doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. Současně doporučuji hodnocení velmi 

dobře.
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