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Práce se skládá klasicky z části teoretické a praktické, i když to není explicitně řečeno.  

Teoretická část je kvalitně zpracovaná. Počátek druhé kapitoly je shrnutím, které může 

být především pro neznalé poněkud matoucím. Pěknou podkapitolou je vývoj self od narození 

po předškolní věk. Následuje kapitola o vývoje self ve školním věku, ve kterém se autorka 

zabývá teorií C. Dweck a opět se vrací k předškolnímu věku. Na tomto místě by bylo 

vhodnější vybrat si, jakým stylem popisovat – zda dle různých teorií nebo věku. Podkapitola o 

adolescenci je pěknou ukázkou, jak zároveň popisovat vývojové změny a psychologicky 

argumentovat, proč tyto změny nastávají. 

Oceňuji, že se studentka zamyslela i nad cíli ve školním prostředí. Za zajímavé 

pokládám tabulku 6 a především odpovědi studentů, které jsou nádherně ilustrační. 

Kapitola o vývoji rodinného systému podrobná, nicméně raději bych v práci viděla 

podobnou myšlenkovou strukturu o motivačních cílech. Velmi zajímavý je ale popis vliv 

rodičovského přístupu na dosahování úspěchu. 

V praktické části studentka stanovila 5 hypotéz, které jsou smysluplné a navazují na 

teoretickou část.  

Trochu v rozpacích jsem s hodnocením následující kapitoly 6 – statistické výsledky. 

Autorka prezentuje tuto kapitolu (s jejími  podkapitoly) na 20 stránkách, kde je mnoho 

tabulek bez detailního popisu s absencí interpretace výsledků. Následuje kapitola 7 – 

Výsledky, jež je pouze 7 stran dlouhá a kde se na rozdíl od kapitoly 6 dozvídáme, jak 

statistické výpočty studentka chápe. I v této kapitole však postrádám jakousi psychologickou 

interpretaci. např. autorka konstatuje, že na škálách SAv a PM existuje statisticky významný 

rozdíl mezi pohlavími + existuje statisticky významný rozdíl mezi ročníky na škálách SM, 

SAp a SAv. Toto je prvotní zjištění, zajímala by mě však autorčina interpretace tohoto 

výsledku (prosím o zodpovězení v průběhu obhajoby). Z prezentovaného materiálu není 

jasné, zda studentka statistické výpočty předkládá a rozumí jim, či nikoliv.    

Popis faktorové analýzy a reliability škál dotazníku PALS je prezentována lépe, i když 

čtenář je k lepšímu pochopení nucen vracet se do předchozí kapitoly k tabulkám. 

Souvislost dotazníků je na str. 82 jen popsána, v podstatě se čtenář nedozví nic jiného, 

než je v tabulce. Navíc ani není poukázáno na různou sílu jednotlivých závislostí. 

Za nejpovedenější kapitolu považuji diskuzi. Jsem ráda, že autorka v diskuzi reflektuje 

svůj způsob práce s daty (vynechané otázky byly nahrazeny střední hodnotou škály) a že píše 

o vhledu do pražské populace žáků. I ono slůvko „pražské“ je však problematické. 

Psychologický insight je vidět při debatě ohledně snížení reliability na škále rodičů. 

Podobný výzkumnický um by byl vhodný ukázat i v předchozích kapitolách. 

 

Je vidět, že autorka má mnoho znalostí a dat, ale dle mého názoru zcela nevytěžila svůj 

potenciál kvůli způsobu prezentace dat.  

Diplomová práce ale i přes uvedené výtky splňuje všechny požadavky a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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