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Diplomový projekt se věnuje velmi aktuální problematice dotýkající se rodinných vztahů, 
edukačních interakcí v rodinách a osobní pohody dítěte. O tom svědčí skutečnost, že dětí ve 
znovusložených rodinách žije u nás nemálo, ale zároveň nejde o tematiku příliš výzkumně 
frekventovanou.  

Diplomová práce je členěná na část literárně přehledovou a empirickou, což odpovídá jejímu 
charakteru. V obou částech je srozumitelně a účelně strukturovaná. Literárně přehledová 
část je mimořádně dobře zpracovaná, autorka čerpala ze 153 odborných titulů, které 
s patřičným vhledem rozčlenila do logicky uspořádaných subkapitol. Tvoří ucelenou kvalitní 
přehledovou studii a zároveň odborné zázemí pro vlastní výzkumné šetření.  

Také empirická část má všechny náležitosti, je vhodně a pečlivě strukturovaná. Přehledně 
představuje výsledky kvantitativního šetření o stylech výchovy, sourozeneckých vztazích a 
osobní pohodě dětí žijících ve znovusložených rodinách. Oceňuji, že autorka dokázala svůj 
výzkumný projekt přizpůsobit „koronavirové situaci“ a modifikovat ho do jiné, ale 
nepochybně zajímavé podoby reflexe dospívajících (na 300 respondentů od 18 do 24 let, 
70% žen). Výzkumné otázky vycházejí z dobře formulovaných předpokladů. Autorka využila 
standardizované i nestandardizované dotazníky, předložila respondentům i otevřené otázky. 
Získala množství dat, které postupně zpracovala jak s využitím standardních statistických 
postupů, tak obsahové analýzy otevřených otázek, která rovněž přinesla další psychologicky 
relevantní data. Výsledky prezentuje postupně v souladu s formulovanými výzkumnými 
otázkami. Pro mě byla zajímavá celá řada zjištění – jen snad k diskuzi: významným 
prediktorem osobní pohody dítěte je také příznivý emoční vztah a slabé či střední řízení (v 
reflexi dospívajících) a tyto trendy se týkají biologických i nevlastních rodičů; v souboru 
biologických i nevlastních rodičů ve shodě s rodičovskými styly výchovy u nás převažuje slabé 
výchovné vedení.     

Diplomandka pracovala soustředěně, postupně zpracovávala poznatky z rozsáhlého souboru 
odborných zdrojů (převážně zahraničních) i množství dat z empirického šetření. Celá 
diplomová práce jednoznačně dokladuje, že autorka se velmi dobře orientuje v řešené 
problematice v teoretických i empirických souvislostech, umí postihnout poznatky zásadní i 
dílčí, dovede přiměřeně zobecňovat. Doporučuji publikovat přehledovou studii ke 
znovusložením rodinám i vybrané výsledky z empirického šetření v odborných periodikách. 

Závěr: 

Bc. Markéta Němcová předložila práci, která bezezbytku naplňuje požadavky na diplomové 
práce kladené. Doporučuji proto, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře 
psychologie UK FF. Zároveň komisi navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou výborně. 
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