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Autorka si vybrala velmi důležité téma vývoje resilience u dětí. Teoretická část práce je uvedena
tématem resilience. Po krátkém vymezení pojmu je zajímavě zpracováno téma resilience u dětí jak na
základě prací českých autorů (Matějček, Dytrych, Šolcová), tak ze zahraničních zdrojů. Navazující kapitoly
o protektivních a rizikových faktorech u dětí jsou napsány přehledně s grafickou úpravou, která
usnadňuje orientaci v textu. Jádrem textu je pak část o vývoji resilience s důrazem na předškolní věk.
Kapitola o rodičovských kompetencích pokrývá hlavní teoretické přístupy řešící tuto otázku ve výzkumu.
V empirické části autorka velmi přehledně formuluje výzkumná problém a cíle výzkumu, které se
k problému vztahují. V návaznosti na cíle jsou stanoveny hlavní a dílčí výzkumné hypotézy. Použité
metody sběru dat byly poměrně časově náročné na administraci. Velkou výzvou bylo získání dostatečně
velkého vzorku, protože do výzkumu byli zahrnuti i otcové. Ve výzkumech v této oblasti je valná většina
postavena na datech matek, protože otcové mají nižší ochotu se na tomto typu výzkumu podílet (nejen u
nás, ale i v zahraničí). Výzkumný soubor tvoří tedy 62 triád – dítě, matka, otec. Vzhledem k tomu lze
považovat vzorek za dostatečně velký.
Zpracování výsledků proběhlo pomocí relevantních statistických postupů. Kompletní výsledky jsou
přehledně prezentovány. U tabulek došlo ke spojení textu v popiscích, což je drobná formální chyba. Na
prezentaci výsledků navazuje diskuse, která je zpracovaná obsahově správně, ale je škoda, že není
podobně strukturovaná, jako text v teoretické části, protože by to usnadnilo orientaci v něm. Zajímavým
zjištěním je provázanost hodnocení dítěte otcem s vyšší mírou vnímané rodičovské efficacy matky. Tento
výsledek považuji za argument pro podporu kompletní rodiny, kdy každý její člen má ve vývoji dítěte svou
roli – matka se jeví zprostředkovatelem rodičovské kompetence otce a resilience dítěte. Toto drobné
zjištění by bylo zajímavé dál zkoumat. V diskusní části přináší autorka také řadu kvalitativních postřehů
z výzkumu.
Práce splňuje nároky kladené na diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením
výborně.
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