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Předložená práce se zabývá problematikou rodiny, mateřství a rodičovstvÍ. 

Teoretická část postihuje problematiku rodičovství jak na obecnější úrovni, tak v podmínkách 
současné reality České republiky. Autorka zde podrobněji rozpracovává problematiku rodiny, 
mateřství a rodičovstvÍ. Velmi detailně se pak zabývá otázkami spojenými s těhotenstvím 
(přínosná je partie o různých pojetích a koncepcích porodu). Přehledně jsou rovněž utříděna 
očekávání spojená s mateřstvím (rodičovstvím), porodem a postnatálním obdobím. 

Praktická část empiricky zkoumá - na pozadí autorsky vytvořeného dotazníku (ocenění 

zaslouží i fakt, že byl ověřen dílčím předvýzkumem) - očekávání žen od mateřství a 
rodičovství. Předmětem zkoumání je poměrně početný vzorek 60 těhotných žen. Autorka 
kriticky hovoří o jeho reprezentativnosti, nicméně se domnívám, že v této fázi výzkumu jsou 
daná zjištění poměrně inspirující. Potěšilo by mne, kdyby autorka zmínila, jak konkrétně byl 
soubor sestaven. Práce zmiňuje pouze použití elektronické pošty, chybí však zmínka, zda šlo 
o spam či jinou formu oslovení respondentek. Autorka se zaměřuje na problematiku odlišného 
prožívání očekávaného mateřství ženami mladšími a staršími 30 let, dále se pak zabývá 
rozdíly v prožívání očekávaného těhotenství u plánovaného a neplánovaného početí dítěte. 

Z výsledků je patrné, že pro hlubší porozumění sledované oblasti by bylo patrně vhodné jak 
následné šetření, tak i výraznější zakomponování kvalitativního výzkumného přístupu. 

Autorka na řadu kritických omezení ostatně adekvátně upozorňuje v závěreční diskusi, kde 
mj. nastiňuje i možné koncepce dalšího zkoumání sledovaného jevu. Uvítala bych, kdyby 
bylo možné v ústní obhajobě zmínit také možná doporučení, která z výzkumného materiálu 
vyplývají pro partnery i širší sociální okolí těhotných žen. Za úvahu by stál i oblíbený 
společenský "mýtus" vše zvládající šťastné matky, který může být při rozporu mezi 
očekáváním a realitou významným zdrojem stresu. 

Jazyk práce je čtivý a kultivovaný. Použitá literatura je bohatá a obsahuje hojně zahraničních 
pramenů, práce je rovněž řádně doložena přílohami, které dokumentují použité metody a 
získané poznatky. 

Závěrem doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na katedře 

psychologie FF UK. 
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