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1. Objasněte, jakým způsobem byly distribuovány dotazníky
2. Jak si vysvětlujete nejednost vymezování konceptu autority v odborné 

literatuře?
3. V čem spočívají limity provedeného výzkumného šetření?
4. Je autorita lidská vlastnost? (s. 23)

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce Respekt k autoritám u současné mládeže je studií, která se 
fenoménem autority zabývá komplexním způsobem. V teoretické části nabízí náhled 
na tento mnohovrstevnatý koncept ve vybraných filosofických, sociologických, 
psychologických a pedagogických teoriích a ve vztahu ke skupině současné 
mládeže. Přestože se autorka opírá zejména o sekundární literaturu, lze ocenit, že 
neredukovala autoritu na dnes tak módní zjednodušené poučky. V části empirické se 
pokouší na relativně rozsáhlém vzorku 203 náhodně vybraných respondentů ve 
věkové kategorii 15-19 let určit, jak současná mládež chápe koncept autority a zda 
existují nějaké typické charakteristiky, které adolescenti vnímají jako nezbytné pro 
vytvoření si respektu k  autoritám. Lze říci, že tento cíl se autorce podařilo kvalitně 
splnit.

Ke kladům práce patří:
 snaha vyrovnat se s konceptem autority v interdisciplinárním kontextu, stejně 

jako zasazení autority alespoň částečně do historických a individuálně-
vývojových souvislostí,

 promyšlený design výzkumu ve vazbě na výzkumný cíl a formulované 
hypotézy,

 zvládnutí statistických metod nezbytných pro relevantní ověření hypotéz,
 přehledné zpracování dat do tabulek a grafů,
 analytická práce s daty a jejich důsledné vytěžení,
 obohacení pedagogického poznání o pojetí autority u současné mládeže a o 

specifické odlišnosti v chápání autority ze strany dospívajících chlapců a 
dívek.

K práci mám následující drobné výhrady:
 postrádám tabulku četností, na niž je odkazováno na s. 61 (vyhodnocení 

položky č. 1 dotazníku, která žádala respondenty, aby popsali, co si 
představují pod pojmem autorita; autorka uvádí: „rozmanité odpovědi byly 
zpracovány v závislosti na různé typy škol pomocí tabulky četnosti”),

 objevují se, sice ojediněle, ale přece, syntaktické a stylistické nedostatky, 
překlepy apod., např.: „...dospívající se nachází mezi dětstvím a dospělostí a 
stále váhá mezi morálkou, kterou si osvojil jako dítě a etikou, kterou by si měl 
vytvořit jako dospělý.” (s. 46); „Analýza proměň mládeže” (s. 47); „Tyto 
výsledky je zároveň možné vysvětlit si tak, že různý školné prostředí nejsou 
navzájem tolik odlišná...” (s. 90); Chráska nikoli Chrástka (s. 55, 59, 60).
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