
Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře 

psychologie FF UK v dubnu 2007. 

Téma DP: Aktuální postoje dospívajících k mateřství a rodičovství. 

Diplomandka: Mgr. Jitka Boučková 

Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

Diplomandka předkládá k posouzení 112 stran textu včetně seznamu literatury a anglického 

resumé. V příloze pak uvádí vlastní dotazník, který při sběru dat použila. Diplomová práce na 

stále aktuální téma, kterým jsou postoje dospívajících k rodičovství, je členěna klasickým 

způsobem na část teoretickou a empirickou. V první části autorka prokázala schopnost 

pracovat s odbornými, převážně českými prameny, kterých je v seznamu literatury uvedeno 

asi 70.Vhodně je člení na zdroje knižní a zdroje z webu. Autorka v úvodní části rozpracovala 

5 kapitol, které tématicky souvisí se zadaným tématem DP a jsou vhodně logicky návazné. 

V první kapitole vymezuje z různých základních hledisek (vrstevnické vztahy, morální vývoj, 

vývoj kognitivních struktur) období dospívání. Ve druhé kapitole vyzdvihuje proces 

socializace pro utváření postojů dospívajících a několik konkrétních problémových okruhů 

( sociální komunikaci, sociální roli, sociální učení). V další kapitole se z hlediska vzniku, 

funkce a změn věnuje postojům. Poslední dvě kapitoly teoretické části tvoří témata Rodina a 

Mateřství a rodičovství. Kapitolu Rodina lze považovat pouze za základně informativní, která 

je vřazena pouze z důvodu logické návaznosti, naproti tomu kapitola Mateřství a rodičovství 

je zpracovaná velmi obsáhle a jsou vyzdvižena podstatná subtémata.Osobně ji považuji za 

těžiště první části DP. 

K první části DP lze říci, že ji autorka zpracovala formálně velmi pečlivě, řádně cituje 

přiměřeně zvolené odborné prameny, text je psán hezkou češtinou, diplomandka je schopna 

jednotlivá témata srozumitelně zpracovat a prokazuje v nich dobré znalosti studovaného 

oboru. 

V části empirické si autorka klade za cíl zmapovat postoje dospívajících k mateřství a 

rodičovství, jak napovídá název DP, ale kromě toho ještě postihnout faktory, které 

spolupůsobí při jejich utváření. Ve třech hypotézách, které formuluje, se zaměřuje na 

pohlavní specifika, na vztah postojů k výchovným přístupům, uplatňovaným v původní rodině 

a na celkové rodinné zázemí. 

1 



Celkově pracovala s 391 respondenty, kterým zadala vlastní dotazník. Užila deduktivní 

metodu, kterou kvalitativní výzkum užívá. Zkoumaný vzorek v empirické části řádně popsala, 

stejně jako užitou metodu a techniku sběru dat. Těžištěm empirické části DP je kapitola IX. 

Výsledky výzkumu ajejich rozbor, kde autorka získané výsledky přehledně prezentovala 

numericky a doplnila verbálním komentářem. Dílčí výsledky potom shrnula v subkap. 9.2. a 

provedla obsáhlou diskusi k výsledkům, kde prokázala schopnost uplatnit psychologická 

hlediska a získané psychologické znalosti. Závěr DP tvoří české a anglické resumé. 

Celkově lze říci, že předložená diplomová práce naplnila požadovaná kritéria a lze ji 

doporučit k obhajobě s kladným hodnocením. 

Praha 13.5 .2007 Lenka Šulová 
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