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Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce se zabývá trestáním dětí v souvislosti se socioekonomickým postavením 

rodiny. Předložená práce je logicky strukturovaná, obsahuje formální náležitosti závěrečné 

práce a přináší velmi zajímavé závěry. Autorka čerpá z dostatečného množství zdrojů. Text je 

seřazen do čtyř hlavních kapitol, které se zaměřují na rodinu, styly výchovy, trestání dětí i 

syndrom CAN. Ve čtvrté kapitole je uvedeno zpracování původního dotazníkového šetření 

mezi rodiči. Celkem bylo získáno 544 respondentů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda rodiče 

trestají děti podle toho, jak je trestali jejich rodiče, zda trestání souvisí se sociálním 

postavením rodiny, zejména se vzděláním rodičů. Autorka si stanovila šest hypotéz, které 

následně ověřuje. Metodologie výzkumu je vhodně zvolená, způsob zpracování hodnotím 

jako kvalitní. Autorka dokazuje, že umí propojit poznatky z teoretické části práce s výsledky 

z výzkumu, které se snaží podrobně interpretovat. V některých případech jsou interpretace 

poněkud složitě napsané.   

Oceňuji nadšení autorky, její pečlivost a schopnost samostatně myslet a vyvozovat závěry. 

Celkově hodnotím diplomovou práci jako velmi zdařilou. Výsledky výzkumného šetření jsou 

po úpravách vhodné k publikaci. S potěšením uděluji známku výborně.  

 

Otázky pro diskusi: 
 
Pokuste se vysvětlit, proč polovina žen na rodičovské dovolené (jak vyplývá z vašeho 
výzkumu) fyzicky trestá své dítě? Dalo by se tomu zabránit? 
 
 

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce 
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