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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 96
Počet stránek příloh: 5
Počet titulů v seznamu literatury: 32

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Autorka si vybrala obtížné, ale důležité téma autority rodičů a učitelů u adolescentů; pokusila se o 
jejich srovnání u dívek a chlapců ve vztahu k otci, matce, učitelům a učitelkám. V teoretické části se 
s oporou o literaturu pokusila nejprve autoritu vymezit; uvedla i některé charakteristiky dospívání 
důležité pro studované téma. V empirické části popsala užití dotazníku distribuovaného na třech 
typech škol a srovnávala výsledky šetření pomocí užití statistických metod. 
K textu práce lze vznést některé drobnější připomínky. 

- Často jsou uváděny citace tzv. z druhé ruky, ačkoliv autorka mohla studovat originální texty.
- Celý text je psán v přítomném čase, a to i tam, kde jde o autory dávno nežijící; to má za 

následek, že některé formulace nejsou zcela šťastné. 
- V textu je citována Cathrine Saladin-Grizivatz (s. 9), ale není uvedena v seznamu literatury a 

není jasné, odkud jsou její myšlenky převzaty. 
- Při citování názorů cizích autorů by bylo vhodnější mít kritičtější přístup; čtenář by se místy 

mohl dozvědět, proč jsou ty či ony ideje citovány. 
- Některé kapitoly resp. subkapitoly jsou zakončeny citací jiného autora; chybí zdůvodnění, 

proč tak autorka činí ve vlastním textu (např. s. 14, 17, 22, 40, 44).
- V textu jsou občas překlepy: Katharina Rutschyk – má být Rutschky (s. 20) „proměň“ – má 

být „proměn“ (nadpis s. 47) několikrát Chráska, ale má být Chrástka. Není jasné, kde autorka 
vzala hodnocení pojetí autority u Kanta a Hegela (chybí citace parafrázovaného textu, který se 
zdá být silně zkreslující u obou autorů; s. 20). 

- Na s. 25 parafrázuje Vališovou: „Dle jejího názoru je důležité, aby se učitelská autorita 
skládala ze tří dimenzí: kognitivní a oborová, sociální a osobnostní.“ Výčet je podivný, 
taxativní. 

- Autorka místy uvádí rozporná pojetí autority, ve skutečnosti kopíruje a nedostatečně kriticky 
přebírá názory citovaných autorů/-rek; tím si nakonec v textu místy mírně protiřečí.

- Nekriticky převzala i klišé o manipulaci ve výchově apod. Na s. 45 třídí mládež podle 
Kohlberga, ale není jasné, z čeho při klasifikaci vycházela. 

- Některé věty nemají zcela dobrý smysl, např.: „Avšak jak už bylo uvedeno výše, například u 
vysokoškolských studentů je velmi těžké posoudit takovou skutečnost, neboť velkou roli zde 
hraje ekonomická samostatnost a tlak společnosti na profesní přípravu.“(s. 47) - místo „zde“ 
by mělo být asi „u nich“. 

- Nešťastná je formulace: „Hodnotový systém existuje zcela nezávisle na lidech, ale ti se 
podílejí na jeho dynamice svým aktivním jednáním a to v jakémkoliv věku.“ Otázka je, zda 
může existovat hodnotový systém nezávislý na lidech? 

- Místy jsou některé formulace neobratné. 
- Není také zcela jasné, proč je dotazník distribuovaný studujícím zakončen citací. 

Empirická část je výrazně lépe a zdařileji koncipovanou částí práce včetně vhodně užitých 
statistických výpočtů; ne zcela se však dokáži vyrovnat s metaforou „vnímání autority“, která se 
objevuje na více místech. Závěry výzkumné sondy se však ukazují jako inspirující a přínosné.

Celkové hodnocení: v textu se lze setkat s výraznou snahou o interpretaci poměrně tvrdého oříšku i 
pro pedagogické koryfeje – tedy autority. Výklad se občas rozbíhá pod přívalem nových a nových 
citací a přejímaných hledisek; méně by občas možná bylo více. 

Jak by bylo možné vytvořit vhodnou definici autority pro dospívající mládež?
Jak se liší autorita u rodičů a učitelů?
Co je to manipulace ve výchově? Existuje výchova bez manipulací? 



I když není jednoduché se s problematikou autority ve výchově vyrovnat, pojetí autority by si 
zasloužilo být nakonec představeno shrnujícím způsobem alespoň v pracovní verzi (což by mohlo být 
předmětem obhajoby). Text by si místy zasloužil lepší formulace. Na druhé straně lze ocenit řadu 
silných stránek textu a snahu uchopit téma empiricky; výsledky šetření mají inspirativní ráz. Text lze 
s uvedenými výhradami doporučit k obhajobě.

Navrhovaná klasifikace: výborně až velmi dobře dle obhajoby

Datum: 17.5.2017                                                      doc. PhDr. Jaroslav Koťa


