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Autorka předkládá práci klasicky rozdělenou na teoretickou a empirickou část. Práce 

je po formální stránce dobře vypracovaná, průzkum je proveden na velmi slušném 

vzorku respondentů, je patrná energie do diplomové práce vložená. Bohužel se 

autorka málo pouští do vlastního úsudku a zvláště v teoretické části se průměrně 

sečtělý student psychologie mnoho nového nedozví. Autorka čerpá především ze 

základní literatury, cituje jen málo cizojazyčných zdrojů. 

V úvodu teoretické části se autorka zabývá charakteristikou cílové skupiny výzkumu 

z hlediska vývojového. Zvláštní kapitolu věnuje vlivům, které ovlivňují utváření 

osobnosti a postojů u dospívajících. Následuje kapitola o postojích. Všechny tyto 

kapitoly jsou zpracovány věcně správně, ale chybí vztaženost k tématu diplomové 

práce. 

Zvláště v kapitole o postojích bych považovala za nutné vyzdvihnout, kdy a jak se 

utvářejí rodičovské postoje, co se z hlediska postojů děje v adolescenci a především 

postrádám rozbor vztahu postojů a konkrétního chování. Tento moment se mi jeví 

pro praktické využití takového průzkumu jako zásadní. Zajímá nás nejen to, jaký 

postoj mají mladí lidé k rodičovství, ale také, zda se za pár let skutečně rozhodnou 

děti mít. Poznatky sociální psychologie můžou přispět k poznání, jak v tomto směru 

působit na změnu postojů. Příkladem diskutabilního postupu může být současná 

politika zaměřená především na finanční podporu rodiny. Výklad autorky k těmto 

otázkám mne bude zajímat v ústní části obhajoby. 

Kapitoly 5 a 6 jsou věnované psychologii rodiny, mateřství a rodičovství. Rozsahem 

krátká, leč inspirativní je kapitola 5.2. o současné rodině, kdy realizované trendy 

napovídají, jak se postoje v generaci potenciálních rodičů mění. Kapitola o mateřství 

a rodičovství by mohla zmínit také tzv. "intuitivní rodičovství", tedy určitou výbavu 

každého dospělého zacházet s malým dítětem přiměřeným způsobem (výzkumy 

manželů Papouškových). 

V empirické části si autorka klade cíle výzkumu a stanoví hypotézy. Udělala by lépe, 

kdyby zůstala u cílů, protože stanovené hypotézy v závěru neověřuje, tak jak by 

měla. Pochvalu zaslouží poměrně vyvážený a dostatečný vzorek respondentů ze 

šesti středních škol v Benešově. V interpretaci výsledků autorka správně poukazuje 



na to, že tento průzkum poskytuje dílčí poznatky - ale už při doplnění o vzorek 

k Prahy by mohl poskytnout výsledky reprezentativní pro celou ČR. 

Dotazník je dobře postaven, obsahuje anamnestickou a postojovou část. Položky 

s nucenou volbou jsou doplněné položkami, kdy respondent doplňuje vlastní 

odpovědi. 

Výsledky jsou pečlivě a přehledně zpracované podle statisticky významných 

závislostí. Výsledky jsou také přehledně v bodech shrnuty v kap. 9.2. Na straně 94 se 

autorka vyjadřuje ke stanoveným hypotézám, ale neověřuje je korektním způsobem. 

Potěšitelné je, že rodičovství zůstává mezi dospívajícími lidmi významnou hodnotou. 

Postoje kopírují současné trendy, jako je posouvání ideálního věku rodičů do věku 

nad 25 let. Postoje k různým alternativním formám rodiny jsou otevřené. Největší 

rozdíly v postojích byly zjištěny mezi respondenty podle pohlaví. 

Z tématu by se dalo vytěžit mnohem více, ale práce je korektně zpracovaná a 

dokládá schopnost autorky pracovat systematicky. I přes výhrady práce splňuje 

podmínky pro obájení a proto ji k obhajobě doporučuji. 
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