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ZNOVUSLOŽENÁ RODINA A JEJÍ PŮSOBENÍ NA VÝVOJ DÍTĚTE, 
 

kterou předkládá Bc. Tereza Pokorná 
 
 

Rodinné vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi a sourozenci navzájem, výchova v rodině – představují 
rozhodně stále aktuální problematiku pro psychologický výzkum a případné intervence. Zahrnuje 
rovněž témata, která jsou u nás poměrně málo probádaná. Mezi takové počítám i diplomový 
projekt Terezy Pokorné. Znovusložené rodiny otevírají množství psychologicky relevantních otázek 
pro výzkum i praktické aplikace v poradenství. 

Diplomová práce je tradičně členěná na část literárně přehledovou a empirickou. V prvně 
jmenované části autorka ve třech kapitolách seznamuje s vybranými otázkami týkajícími se obecně 
rodiny a konkrétněji znovusložené rodiny. V empirické části najdeme výsledky výzkumného šetření 
kvalitativního charakteru k problematice znovusložených rodin. 

První tři kapitoly diplomové práce postupují od obecnějších společenských souvislostí rodiny a 
jejího fungování. Ačkoli si dovedu představit, že autorka neměla snadnou úlohu vybrat pro 1. 
kapitolu nejdůležitější poznatky, domnívám se, že některé okolnosti jsou uvedeny sotva povrchně 
(např. 1.3.3,  1.3.4), jiné vcelku nadbytečně (v běžné dostupné literatuře jsou funkce rodiny 
omílány kolem dokola – 1.3.5). Myslím, že by pak mohla věnovat více prostoru pro kapitoly 2. a 3., 
které tvoří těžiště této části diplomové práce. Také v subkapitole 1.4 bych očekávala, že bude 
kladen důraz na psychologické souvislosti – např. je škoda, že data ze sociologických šetření nebyla 
využita pro psychologickou analýzu. Neuspořádaně působí, když se autorka věnuje problematice 
rozvodů v subkapitole 1.4.3 a také v 2.3. Každopádně zpracováním této části autorka dokazuje, jak 
složitým problémem jsou vztahy ve znovusložených rodinách, jak komplikovaně se vyvíjejí. 

Empirickou část tvoří 4. kapitola, která se poněkud nelogicky jmenuje Úvod do empirické části. Cíli 
diplomové práce odpovídá kvalitativní design výzkumu. Výzkumný problém je vymezen velmi 
široce. Nevím, proč autorka uváděla, jak chtěla výzkum udělat a jaká byla skutečná realizace. 
Považuji to za zbytečné. Souvislost výzkumných otázek s výzkumnými předpoklady a otázkami do 
polostrukturovaného rozhovoru – ke škodě věci – je spíše volná. Druhý uváděný předpoklad (s. 66) 
uvádí: „…až ve změnu bazální osobnosti dítěte“. Ráda věděla, co tím autorka konkrétně myslí. 
Domnívám se, že tento předpoklad v uvedeném výzkumu nemohl být ověřen (což se ostatně ve 
výsledcích projevilo). Na s. 69 uvádí autorka kategorie vzešlé z analýzy rozhovorů a vymezuje jich 
sedm, ale v následujícím textu (s. 70 – s. 88) uvádí a komentuje takových kategorií šestnáct. I když 
se čtenář může domýšlet, co s čím souvisí, je rozhodně na autorovi, aby tyto výsledky formuloval 
přesně a srozumitelně. Protože je velmi obtížné provádět kvalitativní výzkum, odpustila bych 
autorce jen vcelku vágní odpovědi na stanovené předpoklady. Jen se jí vrátila nepřesnost a šíře 
jejich formulací. Zároveň je třeba dodat, že sběr dat a jejich zpracování bylo jistě velmi pracné a 
časově náročné. Diskuze i Závěr adekvátně předkládají to, co od těchto kapitol očekáváme. 

Kromě odpovědí na uvedené připomínky v textu posudku by mě v diskuzi nad diplomovým 
projektem zajímalo, jak se do odpovědí na výzkumné otázky konkrétně promítly výsledky 
kvalitativního výzkumu. Ilustrujte prosím na několika otázkách.  

Předložená práce je zatížena zbytečnými formálními nedostatky – např. jde o nevhodné číslování 
příloh; chyby v seznamu literatury (abecední uspořádání – s. 108, chyby ve jménech – s. 113); 
zbytečně se v empirické části opakují informace o výzkumném designu, metodách, zkoumaném 



souboru; cíle výzkumu mají obecnější povahu než výzkumné otázky, proto mají být uvedeny před 
otázkami (s. 62); stejně jako předpoklady výzkumu mají předcházet otázky pro polostrukturovaný 
rozhovor (s. 65 a s. 66) aj. 

 

Závěr: 

Bc. Tereza Pokorná předložila práci, která splňuje požadavky na diplomové práce kladené. Oceňuji 
volbu tématu, rezervy spatřuji ve způsobu jeho zpracování. Rozhodně však mohu doporučit, aby se 
práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK. Navrhuji tuto diplomovou práci 
ještě hodnotit známkou velmi dobře. 

 

 

Praha  18. 8. 2018                                                                                     doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 

 


