
Strana 1 zo 2 
 

Posudek oponentky na diplomovou práci: “ Přínosy a úskalí asistovaného předávání dítěte 

z pohledu rodičů ” 

 

Pracoviště: Katedra psychologie  

Vedoucí/školitel: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 

Řešitel: Bc. Michaela Pacáková 

Oponentka: Mgr. Kamila Urban, PhD. 

 

Literárně-přehledová část  

Diplomová práce studentky Bc. Pacákové se zabývá asistovaným předáváním dítěte mezi rodiči 

po rozpadu rodiny. 

Literárně-přehledová část práce je logicky strukturovaná, jednotlivé kapitoly/podkapitoly na sebe 

navazují. Autorka střídavě popisuje podmínky rozpadu rodiny u manželských a nesezdaných párů. 

Jak autorka také píše, právní ukotvení v případě nesezdaného páru není jasně definováno, ale 

oceňuji, že autorka zmiňuje podmínky, za kterých je péče o dítě právně řešena i v případě 

nesezdaného páru. Co mi však v práci chybí, je více psychologických výzkumů well-beingu v 

různých typech rodin. Autorka zmiňuje pouze několik relativně starších výzkumů, které tvrdí, že 

situace v manželských párech je lepší než v párech žijících v nesezdaném soužití. V této souvislosti 

bych doporučila autorce monografii Popper M. et al. (2021). Analýza diskurzov o tradičných a 

alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. Bratislava: VEDA.  

Literární rešerše jako celek však tvoří výborné východisko pro stanovení relevantních 

výzkumných otázek. 

Empirická část 

Empirická část je strukturována jako výzkumná studie, autorka jasně definuje cíl výzkumu a 

otázky, metoda – polostrukturované rozhovory – je vhodně zvolena s ohledem na výzkumné 

otázky. Vzhledem k tomu, že autorka připravila velmi podrobnou strukturu rozhovoru, zajímalo 

by mě, do jaké míry byl v rozhovorech prostor pro rozvinutí jednotlivých odpovědí. To znamená, 

zda dotazovaní pouze rozvedli otázku, nebo zda autorka kladla doplňující otázky, které se vázaly 

k odpovědím dotazovaných.  

Vzhledem k výzkumným otázkám byla vhodně zvolena i metoda analýzy dat – tematická analýza. 

Z práce mi však není jasné, zda autorka analyzovala celý rozhovor, nebo hledala pouze kódy, které 

by odpovídaly na některou z výzkumných otázek. Ptám se na to proto, že rozhovor byl velmi 

podrobný a při čtení analýzy jsem si nevšimla, že by byly zpracovány všechny otázky, které 

autorka respondentům položila.  

Nicméně část s výsledky je velmi přehledně uspořádaná, doplněná tabulkami s výskytem 

jednotlivých témat v rozhovorech (osobně bych doplnila četnosti výskytu jednotlivých témat v 

celém korpusu) a konkrétními citacemi z rozhovorů. 
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Jedinou výhradu ke zpracování dat mám k tomu, že autorka věnovala celou teoretickou část 

rozdílům mezi páry, které žijí ve vztahu, a páry, které žijí v nesezdaném soužití, ale analýza dat 

tyto rozdíly nereflektuje. Existují rozdíly mezi oběma skupinami rodičů ve vašem vzorku? Existují 

rozdíly mezi výpověďmi mužů a žen?  

V kvalitativním výzkumu je výsledný vzorek definován nasycením. Dosáhla autorka nasycení? 

Vyskytla se nějaká jedinečná témata, která by stála za další zkoumání?  

Nakonec bych ocenila diskusi, která nejen shrnula závěry, k nimž autorka dospěla vlastním 

výzkumem, ale také kriticky propojila její vlastní zjištění se zahraničními výzkumy. Autorka se 

také zamyslela nad limity její vlastní práce.  

Pro mě osobně bylo velmi zajímavé, co by rodiče potřebovali ve službě zlepšit. Skutečnost, že 

asistovaný předávání má řešit především konflikty při předávání, vnímali někteří respondenti jako 

nedostatečnou. Myslíte si, že asistenti jsou pro tuto činnost dostatečně vyškoleni?  

Formální úprava 

Po formální stránce práce splňuje požadavky na ni kladené, autorka dodržuje citační normu a 

správně pracuje s literaturou. 

Souhrnné hodnocení 

Práce se zabývá málo prozkoumanou oblastí – asistovaným předáváním dítěte mezi rodiči. 

Autorka se ve svém díle zabývá rodinou a jejím rozpadem a zejména možnými konflikty z toho 

plynoucími. Ve výzkumné části autorka zmapovala faktory, které stály u rozpadu vztahu rodičů, a 

také přínosy asistovaného předávání, jak je vnímají respondenti. Práce tak poskytuje relevantní 

vhled do situace v České republice. Celkově práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

 

Mgr. Kamila Urban, PhD.        V Praze 20.1.2022 


