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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

1) Jak ovlivnil Váš výzkum fakt, že jste si vybrala pouze stabilní rodiny, jak uvádíte? Co by přineslo do 
výsledků zařazení i jiných rodin?

2) Proč autorka neprovedla také rozhovory s respondentkami bez pedagogického vzdělání?
3) Prosím o zdůvodnění autorky, proč nevyužila v tématu zahraniční zdroje či alespoň další odborné 

články zabývající se tématem výchovných stylů, příp. faktory ovlivňujícími výchovný styl.



Diplomovou  práci  Odlišnosti  výchovných  stylů  rodičů  s  pedagogickým  vzděláním  a  rodičů  bez  pedagogického  
vzdělání hodnotím spíše jako nezdařilou.

Autorka si  v práci  klade za cíl  „současně  popsat  a  prozkoumat,  do jaké míry se ve vybraných  rodinách promítá 
pedagogické vzdělání či  pedagogická praxe matek do výchovy vlastních dětí  a zda má výchova dětí rodiči pedagogy svá 
specifika“,  jako hlavní problémovou otázku si zvolila:  „Jaké styly výchovy používají rodiče pedagogové a rodiče s jiným 
vzděláním než pedagogickým u svých dětí?“, což již samo o sobě způsobuje rozpor, který se promítá do celé práce. Dále si  
autorka klade dílčí otázky:

1) Používají rodiče pedagogové stejné výchovné metody/přístupy na své děti doma jako na děti ve škole?
2) Jsou cíle výchovy rodičů pedagogů odlišné od rodičů s jiným vzděláním než pedagogickým?
3) Přináší pedagogická praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva?
4) Pokud se v zaměstnání objeví tzv. syndrom vyhoření, jaké důsledky to může přinést ve výchově vlastních dětí?
5) Jaká pozitiva a negativa spatřují děti v tom, že jejich rodič je učitel?

Tyto dílčí cíle se již daří autorce lépe naplňovat. Je však škoda, že některé z nich vůbec nesouvisí s hlavním cílem práce či 
s hlavní problémovou otázkou.

Práce je členěná na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autorka zpracovává téma výchovy a výchovných 
stylů.  Výchovné  styly  jsou  zpracovány  z knihy  Pedagogika  pro  učitele,  namísto  literatury,  která  se  zabývá  přímo  tímto 
tématem, což považuji za nedostatečné. Dále pokračuje kapitola rodičovství a výchova, která je velmi nesourodá a zahrnuje 
spíše než právě vztah výchovy a rodičovství (tj. vliv rodičů na děti), všechny faktory, které mohou působit na dítě od trestů až  
po internet. Zařazena je také část o vývoji dítěte, kterou považuji vzhledem k cíli práce za zbytečnou. Zvláště pak pokud není 
využita v tom smyslu, jak ovlivňuje vývoj dítěte rodič, což bych považovala za přínosnější. Poslední teoretická kapitola je  
věnována osobnosti učitele a jeho pedagogickým a profesním kompetencím. Zařazena je také poměrně rozsáhlá část věnující se 
syndromu vyhoření. Ta je sice zpracovávána v praktické části, syndrom vyhoření však nemá žádný vztah k hlavnímu cíli práce. 
Je zařazen jako dílčí cíl, ale dle mého je zde spíše navíc a podepisuje se nesourodosti práce. Celkově je kvalita teoretické části  
velmi nízká. Autorka pouze přepisuje velké části textu z knih a navíc nepracuje se zdroji kriticky. Tyto velké části textu jsou  
navíc často převážně ze základních učebnic pedagogiky. V teoretické části nejsou využity žádné odborné články či zahraniční 
zdroje  (např.  HOLDEN,  G..  Parenting:  A  Dynamic  Perspective,  2010 nebo  HOGHUGHI,  M.,  LONG,  N.  Handbook  of 
parenting: theory and research for practice, 2004). Chybí zde úplně zpracování teorie k tématu faktorů ovlivňujících výchovný  
styl, které je přitom stěžejním tématem pro tuto práci.

Co je však největším problémem - v textu se objevují pasáže, u kterých není uveden žádný zdroj (např. na str. 15, 17, 
18, 19, 24, 45, 48 a dalších). Případně jsou citovány knihy, které nejsou uvedeny vůbec v  seznamu literatury (např. Vališová, 
Kasíková 2011, Kolář 2015, Fenstermacher 2004 a další). Dále jsou uváděny druhotné zdroje bez uvedení původního zdroje 
(Henning a Keller 1995 pravděpodobně mělo být In: Čáp 2001, ale pouze odhaduji). Za hrubé porušení citační normy pak  
považuji fakt, že se v textu objevuje odstavec s nějakým autorem bez roku a bez původního zdroje či  uvedení v seznamu 
literatury (příklad na str. 48 „Pedagogové mají značný vliv….).

V praktické  části  se  autorka  věnuje  nejdříve  popisu  metodologie  poměrně  detailně,  což  oceňuji.  Autorka 
administrovala dotazníky s 10 matkami a jejich 10 dětmi a zpracovala 5 polostrukturovaných rozhovorů. Dotazník výchovných 
stylů pro respondentky matky zpracovává poměrně přehledně do grafů.  Respondentek je však pouze 10. V tomto případě 
nemají výsledky kvantitativně téměř žádnou hodnotu. Navíc si dotazník na určení výchovného stylu vymyslela sama. Lze  
ocenit to, že se pustila do tak náročného úkolu, ale zároveň nelze dotazník považovat za vypovídající,  protože není nijak  
normovaný ani standardizovaný. Dotazník provedený s dětmi byl již zvolen standardizovaný, což je v pořádku. Zpracování je 
také poměrně zdařilé. Opět však jde pouze o 10 dětí, což snižuje vypovídající hodnotu pro celou práci.

Zpracování rozhovorů je formálně v pořádku a zde lze ocenit to, že si autorka dala práci s kódováním, přesně popisuje 
svůj postup, včetně ukázky kódování v příloze. Kladně hodnotím také zařazení diskuze a zhodnocení faktu samotnou autorkou, 
že odpovědi nelze zobecňovat. V praktické části spatřuji problém zejména v tom, že autorka má špatně stanovený cíl práce a 
hlavní problémovou otázku. Na cíl práce a na dílčí otázky odpovídá skrze rozhovory, na hlavní problémovou otázku pak skrze 
dotazníky. Autorka tak tříští energii. Ke kvalitě práce by přispělo, kdyby více propracovala pouze jeden směr výzkumu. Tj.  
buď pouze dotazníky pro více respondentek, aby mohla odpovědi zobecňovat, nebo pouze rozhovory. Ty by pak ale měly být  
provedeny jak s respondentkami s pedagogickým vzděláním, tak bez něj a měly by pokrývat co nejširší spektrum odpovědí ve 
vybraném tématu. Tyto rozhovory by pak mohly přinést zajímavá zjištění, která jistě v  tématu chybí. Takto se však v obou 
témat pouze dotkla a kvalita zjištěných poznatků není příliš využitelná.
Na práci   oceňuji   především:

 Volbu zajímavého tématu, které není v oboru příliš zpracované
 Popis metodologie a postupu při výzkumu, zejména při zpracovávání rozhovorů
 Zpracování rozhovorů kódováním a uvedení příkladu kódování v příloze

Za hlavní   nedostatky   práce považuji: 
 Nesourodost celé práce a to jak v teoretické, tak praktické části. Ta pramení zejména z toho, že cíl práce a hlavní 

problémová otázka čí dílčí otázky nejsou v souladu a nesměřují jedním směrem. Autorka se tak soustřeďuje na jedné 
straně na porovnání výchovných stylů a na straně druhé na vliv pedagogického vzdělání na výchovu dětí a na další  
dílčí aspekty. Ani jeden směr tak není dotažen.

 Teoretická část práce neodpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce – v teorii chybí logická linka a navázání 
některých  kapitol/subkapitol  na  cíl  práce,  autorka  nedodržuje  citační  normy,  nepoužila  dostatečné  množství 
odborných zdrojů, používá spíše učebnice a se zdroji nepracuje kriticky. Zároveň se objevuje velké množství překlepů 
a stylistických nedostatků.

 Hlavním nedostatkem praktické části  je  již  zmiňované sledování  dvou různých cílů,  které  má za následek to,  že  
vzorek  respondentek  na  porovnání  výchovných  stylů  je  příliš  malý.  Rozhovory  jsou  zase  vedeny  pouze 
s respondentkami s pedagogickým vzděláním. Další problém spatřuji ve využití vlastního dotazníku, který nemusí být 
vůbec vypovídající z hlediska výchovných stylů. Zvláště pokud je sestaven na základě prostudované literatury, které 
autorka  opravdu mnoho neprostudovala.  Rozhovory také  mohou být  ovlivněny tím,  že autorka  si  vybrala  pouze 
„stabilní rodiny“, jak uvádí. Nepokrývá tedy spektrum rodin s negativním emočním vztahem.
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