
Posudek na diplomovou práci

ODBORNÁ A LAICKÁ PSYCHOLOGIE O VÝCHOVĚ DĚTÍ V RODINĚ,

kterou předkládá Bc. Andrea Kučerová

O tom, že se liší pohledy na výchovu a vzdělávání dětí a dospívajících v odborných kruzích i laické 
veřejnosti se přesvědčujeme. Některé názory a pohledy se doplňují, jiné se od sebe ostře oddělují.
Nepochybuji, že rozdílné názory jsou často těm, kteří je zastávají, vzájemně známé. Avšak zároveň 
jsem si jistá, že to neplatí vždy. Laické názory na výchovu dětí v rodině se objevují v různých 
souvislostech, reflektujeme je při pozorování dětí v rodinách ostatních apod. Autorka svým 
diplomovým projektem tudíž vstupuje do velmi zajímavého terénu, zároveň však prostoru složitě 
uchopitelného, ale rozhodně psychologicky relevantního a zajímavého. 

Diplomová práce je obsahově členěná na kapitoly literárně přehledové a ty, které představují 
empirické šetření a jeho výsledky, přičemž akcent je kladen právě na tyto kapitoly. Výběr 
obsahového nasměrování subkapitol odborné psychologie o výchově dětí v rodině byl dosti obtížný 
a už sám o sobě představoval náročnou práci autorky, která využila jak své vlastní zkušenosti 
z opatrování dětí v rodinách, tak určité analýzy diskuzí rodičů o výchově na sociálních sítích. 
Výchovné styly rodičů a výběr pěti skupin proměnných do výchovných interakcí rodičů a dětí 
vstupujících se jeví jako relevantní, ale je třeba uvést, že jednotlivé proměnné jsou různé obecnosti i 
rozsahem působení na dítě v různém věku. Pro výzkumný projekt si však autorka vytvořila dobré 
poznatkové zázemí, pěkně zpracovala značný soubor odborných pramenů.

Empirická část je prezentována přehledně, je uvedena cílem výzkumu a výzkumnými otázkami 
poněkud obecnější povahy. Své empirické šetření autorka popsala jako „kvantitativní mapující
studii“, což odpovídá tematickému zaměření projektu. Soubor respondentů tvořilo 439 otců a 
matek (převažovaly matky - více jak 90%), je relevantně charakterizován. To však nelze říci o 
dotazníku, jako hlavní metodě sběru dat. V subkapitole 3.2 je popsán jen velmi stručně a chybí 
odkaz na konkrétní číslo přílohy. 

Výsledky autorka prezentuje přehledně, nejprve předkládá výsledky dotazování podle jednotlivých 
položek dotazníku a nabízených odpovědí. Všechny stručně analyzuje a komentuje. Dále následuje 
statistické zpracování dat s ohledem na odpovědi otců a matek, vzdělání a věku respondentů. 
Shrnutí výsledků čtenář práce jistě uvítá a ocení. Jde o velmi zajímavá data, která si jistě zaslouží 
pozornost odborníků. V jakém ohledu je možné s nimi pracovat? V Diskuzi diplomandka uvažuje nad 
výsledky šetření a hledá jejich obecnější podobu či naznačené trendy. Závěr text vhodně ukončuje. 
Práci doplňuje bohatý přílohový materiál obsahující další výsledky výzkumu. 

Domnívám se, že autorka mohla věnovat větší pozornost formální stránce práce (v kvalifikačních 
pracích je běžný jednostranný tisk, začátky hlavních kapitol se umisťují na novou stranu, stránkování 
příloh je přehledné, když každá z příloh začíná číslem 1 a pokračuje podle jejího rozsahu…).

Závěr:

Bc. Andrea Kučerová předložila práci, která splňuje požadavky na diplomové práce kladené. 
Doporučuji proto, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze. 
Přes uvedené připomínky spíše formální povahy komisi navrhuji diplomovou práci hodnotit 
známkou výborně.
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