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Cílem práce bylo pokračovat ve validizaci nástroje ke zjišťování učebních cílů PALS a 

zaměřit se na orzkrytí souvislostí výchovného stylu rodičů s žákovským vnímáním  rodiči 

preferovaných učebních cílů. Autorka svoje záměry vcelku naplnila, byť její zjištění 

naznačují, že přímá souvislost rodičovského usměrňování žakových učebních cílů 

s výchovným stylem nebyla očekávána oprávněně. 

 

Text práce má rovnoměrný podíl teoretické a empirické části, přínosy práce lze nalézt v obou 

z nich.  Teoretická část práce je mapuje problematiku učebních cílů v širším  vývojovém 

pohledu, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že autorka pátrá po možných souvislostech 

žákovských reprezentací rodičovských vlivů na vlastní učební cíle s výchovným stylem 

rodičů.  Teoretickou část považuji za dobře zpracovanou rešerši současného poznání, autorka 

zpracovala rozsáhlý seznam literatury, s ohledem na téma byla většinou odkázana na 

zahraniční prameny. V pozadí teoretické části zůstává otázka ústředních konstruktů a jejich 

možného propojení v teoretické rovině – nakolik jsou vůbec učební cíle a výchovný styl (tak 

jak ho autorka vymezuje) vůbec propojitelné s ohledem na jejich hlavní teoretická východiska 

(seberegulace, sebedeterminace, dimenze výchovného stylu). Autorka se pokouší tuto 

spojitost alespoň zběžně diskutovat, což oceňuji.   

 

Praktická část práce popisuje provedený empirický výzkum. Autorka shromáždila data 

pomocí dvou dotazníků (PALS a Dotazník způsobu výchovy v rodině), analyzovala 

faktorovou strukturu upravené verze PALS (limitem pro další využití provedených analýz je 

relativně malý počet respondentů vzhledem k počtu položek) a hledala souvislosti mezi 

proměnnými obou dotazníků.  Provedené analýzy jsou vcelku přiléhavé, odpovídají velikosti 

vzorku a povaze dat (bylo by jistě zajímavé použít složitější modely souvislostí a u PALS 

použít konfirmatorní analýzu, to by ale bylo vzhledem k velikosti vzorku hraniční a náročnost 

analýz by překračovala obvyklé nároky na diplomové práce).  

 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy) odpovídá potřebám tématu a je nabídnuto 

přehlednou formou, což usnadní případné další využití práce. Formální i jazyková stránka 

práce jsou velmi dobré. 

 

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní 

obhajobě. 
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