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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
Předložená diplomová práce svým obsahem přispívá k poměrně neotřelému tématu 
výchovných stylů rodičů s pedagogickým vzděláním. Autorka si vytyčila ambiciózní cíl – 
prozkoumat, zda má výchova dětí rodiči – pedagogy svá specifika. Pokoušela se tedy 
srovnat výchovné styly rodičů s pedagogickým vzděláním a bez něj. K tomu též zacílila 
studium literatury i následný plán výzkumu.  
V teoretické části vysvětlila základní pojmy, popsala různé výchovné styly, zamýšlela se nad 
faktory působícími na vývoj dítěte. V dalších kapitolách se věnovala aspektům osobnosti 
učitele, jeho dovednostmi, ale i riziky, které mohou ovlivnit výchovu vlastních dětí. 
V empirické části autorka uvedla závěry kvalitativního výzkumu založeného na zpracování 
dvou dotazníků zaměřených na styly výchovy a rozboru polostrukturovaných rozhovorů 
vedených s rodiči s pedagogickým vzděláním. Závěry šetření vyústily v odpovědi na 
výzkumné otázky týkající se používaných výchovných prostředků, posouzení pozitiv 
pedagogického vzdělání pro rodičovství anebo naopak rizik v podobě např. syndromu 
vyhoření. Ke zpracování rozhovorů byla využita technika otevřeného kódování. Výsledky 
autorka přehledně shrnula a pokusila se některé z nich interpretovat. Diskutovat závěry 
s fakty již dříve v literatuře uvedenými bylo možné jen v malé míře, protože záznamy o 
podobně zaměřených výzkumech chybí nebo je autorka neměla k dispozici. 
 
 

Na předložené práci oceňuji: 
1. Samostatnost a invenci autorky při volbě tématu i způsobu realizace výzkumu. 
2. Snahu o precizní zpracování – níže uvedené nedostatky vyplývají většinou 

z minimální autorčiny výzkumné zkušenosti, na práci je ale patrná snaha o „poctivost“ 
zpracování – jsou dobře popsány metody, výzkumný vzorek, podrobně a 
strukturovaně uvedeny závěry. 

3. Některé části jsou metodologicky dobře zvládnuty, což bohužel v množství dat, která 
nebyla dále interpretována, poněkud zaniká. Např. rozhovory vedené s rodiči byly 
dobře zaznamenány, kódovány, odpovědi kategorizovány a shrnuty.  

4. Výsledky výzkumu, byť mají velmi omezenou platnost vzhledem k malému 
výzkumnému vzorku, jsou inspirativní a stály by za další ověřování (výzkum např. 
naznačil, že výchovné styly obou skupin rodičů se skutečně lišily). 

 
K textu mám tyto připomínky: 
 

1. Jak již bylo zmíněno, potenciál práce J. Šimonové byl v jejím nápadu, neotřelosti           
tématu. Výzkumný cíl měl však příliš vysokou ambici a výzkumných otázek i použitých 
metod bylo mnoho. Neblahým důsledkem této skutečnosti je např. nesourodost a 
nepropojenost výsledků – výstupy z rozhovorů s dospělými nejsou dávány do kontextu 
s výstupy z rozhovorů s dětmi nebo z dotazníků. Autorka zřejmě chtěla na každou 
výzkumnou otázku odpovědět prostřednictvím jedné specifické metody, což ale 
z práce činí několik drobných sond, které se už nepodařilo dobře propojit. 

2. Celkové shrnutí výsledků výzkumu a diskuse by měly být podrobnější, práci chybí 
interpretační a syntetická rovina (např. jen konstatování výchovného stylu každého 
rodiče působí poněkud povrchně). 

3. Práce založená na tak nosném tématu by si zasloužila praktický přesah, tj. např. 
informaci pro nezasvěceného čtenáře, k čemu mohou závěry práce sloužit, zda lze 
vyvodit nějaká poučení. 

4. Čtenář se hůře orientuje v textu teoretické části, protože některé kapitoly nejsou 
provázány myšlenkou autorky, proč je ta či ona pasáž zařazena (např. školní zralost). 

5. Seznam literatury využité v práci je poměrně stručný (26 titulů) – např. mohly být ještě 
více využity zdroje týkající se typologie rodičů (a tedy i míry vlivu osobnosti dospělého 
na výchovné strategie). 



6. Některé tituly uvedené jako zdroje v textu chybí v seznamu literatury (Hanushek; 
Vališová, Kasíková). 

 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Kromě reakcí na výše uvedené připomínky navrhuji pro diskuzi tyto otázky: 

 Co považujete za výzkumně nejvyužitelnější závěr – kdybyste měla tu možnost, 
jakým směrem byste výzkum dále směrovala? 

 Byl při výzkumu zohledňován fakt, že někteří rodiče mohou mít pedagogické 
vzdělání, ale jen velmi malou pedagogickou praxi – a naopak? Zjišťovala jste tyto 
okolnosti? 

 
Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 
 
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře až dobře. 
 
Datum, podpis:   
4.9.2017               Martina Švandová 


