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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:
Studentka Michaela Růžičková předložila bakalářskou práci s názvem Rodičovství a
výchova z pohledu současných rodičů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
Teoretická část se zabývá tématem rodina (její charakteristikou, funkcí, typem rodiny a
současným pojetím rodiny), dále rodičovstvím a mateřstvím (kde jsou rozebrána pozitiva i
negativa včetně rozdílů rodičovství v jednotlivých typech rodiny) a výchovou (zde jsou
popsány jednotlivé výchovné styly, činitelé výchovy a užívání odměn a trestů při výchově.
Praktická část si klade za cíl zjistit, jaký styl výchovy je v současné době nejčastěji
užíván a zda má vliv vzdělání rodičů na užívání odměn duševních a materiálních. Studentka
použila kvantitativní výzkum za užití dotazníku jako výzkumného nástroje. Celkem pracovala
se 107 dotazníky, respondenty byli rodiče, kteří mají alespoň jedno dítě starší 1 roku.
Praktická část je srozumitelně a přehledně zpracovaná. Možná by příště bylo záhodno pro
větší přehlednost namísto tabulky pojednávající o věku, užít sloupcový graf. Kladně
hodnotím, že studentka jednotlivé grafy okomentovala svými názory.
Práce je psána přehlednou a srozumitelnou formou, uvádí základní problematické
okruhy, které se vztahují k tématu. Bakalářská práce splňuje formální požadavky, které jsou
kladeny na závěrečné práce. Jediné co by se dalo práci vytknout je užití starších zdrojů u takto
aktuálního tématu. Práci hodnotím jako výbornou.
Otázky pro diskusi:
1. Jak se díváte na zjištění, že dle Vašeho výzkumu má 69% rodičů se svými dětmi spíše
přátelský vztah? Je tento typ vztahu mezi rodiči a dětmi vhodný?
2. K jakému zásadnímu zjištění jste v rámci svého šetření dospěla?
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