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VÝCHOVNÉ STYLY RODIČŮ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ,
kterou předkládá Monika Lukáčová

Rodinné vztahy, výchova dětí v rodině je nejen v psychologii stále živé téma. Je na nás, abychom
uvažovali a hledali možnosti, jak podpořit výchovu dítěte v běžném životě rodiny i v situacích,
které rodinné působení různým způsobem komplikují. Předčasně narozené děti jsou skupinou dětí,
která zájem psychologického výzkumu i případné psychologické intervence potřebuje. Oceňuji
volbu tématu, považuji za aktuální a důležité.
Diplomová práce je tradičně členěná na část literárně přehledovou a empirickou. V první části
práce se diplomantka věnuje psychologickým souvislostem předčasného porodu, zaměřuje se jak
na situaci rodičů nedonošených dětí, tak na vývojové problémy i specifické zdravotní komplikace u
předčasně narozených dětí. Zajímavá a cenná je např. subkapitola 1.7.3. Ve 2. kapitole autorka
přibližuje problematiku výchovných stylů rodičů, která je pojatá vcelku tradičně až na subkapitolu
2.4, která se konkrétně vztahuje k problematice výchovných stylů rodičů nedonošených dětí.
Dobře zpracovaný text dokládá orientovanost autorky v dané problematice, její zaujetí a vhled.
Tato částí práce je solidním poznatkovým základem celého diplomového projektu.
Z formálního hlediska výzkumná část zahrnuje všechny subkapitoly, které lze očekávat. Výzkumný
problém je srozumitelný, jasně formulovaný je i cíl výzkumného šetření (s. 50). Ale vlastní realizace
výzkumného šetření je poněkud problematická. Nepovažuji za zásadní problém malý počet
respondentů jako takový, ale v kombinaci s nevhodně zvolenými metodami a postupem sběru dat,
s příliš širokým vymezením charakteristik nedonošených dětí, povyžuji za problematickou platnost
výsledků empirického šetření. Jako nevhodný se mi jeví sběr dat pomocí webové aplikace pro
věkovou skupinu 8 -12 let. Nebo při zpracování dat chybí výsledky odlišené pro otce a matky
(pracuje se pouze se stylem výchovy v rodině jako celku) apod. Výsledky jsou prezentovány pouze
na s. 61 - 66. Diskuze některé okolnosti sběru dat a výsledků šetření reflektuje, jiné nikoli.
Jistě je třeba připomenout a přičíst autorce k dobru, že z hlediska formálního je diplomová práce
zpracovaná na vysoké úrovni.
Závěr:
Monika Lukáčová předložila práci, která splňuje požadavky na diplomové práce kladené. Oceňuji
téma, dobře zpracované vybrané kapitoly v literárně přehledové části, formální úroveň práce,
rezervy vidím v metodologii empirického šetření. Proto doporučuji, aby se práce stala předmětem
obhajoby na katedře psychologie FF UK. Navrhuji předloženou diplomovou práci hodnotit
známkou velmi dobře.
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