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V empirické části na s. 59 udáváte výzkumné otázky, ty jsou však zaměněny za otázky 
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V kapitole č. 4 by bylo možno rozvést ještě další aspekty pozdního rodičovství či se zmínit o 
různých modifikacích pozdního rodičovství, které máme možnost v současné rodině nahlížet 
(jeden z partnerů výrazně mladší, nově uzavřené manželství apod 
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Autorka předložila teoreticko-empirickou práci na téma pozdního rodičovství a jeho 
vlivu na výchovný styl. Vzhledem k trvalé tendenci odkládat rodičovství na pozdější 
fáze dospělosti či dalším modifikacím současného rodinného života se bezesporu s tímto 
jevem setkáváme ve výraznější míře, než bylo v rámci našeho sociokulturního prostředí 
zvykem. V rámci teoretické části jsou rozpracovány otázky výchovy v rodině 
v současné společnosti, využívané výchovné styly a základní aspekty pozdního 
rodičovství. Autorka pro svůj výzkum zvolila kategorii rodičů, kterým se narodilo další 
dítě až s výrazným časovým odstupem, tedy jde o případy, kdy jsou respondenti schopni 
nahlížet proměnu vlastního výchovného působení a podrobit jej komparaci. Autorka 
zvolila kvalitativní sondu s využitím polostrukturovaného rozhovoru. 
 
Náměty k obhajobě: 
 

• V rámci Vaší práce jsem nenalezla žádné sporné otázky pozdního rodičovství, 
které by mohly výchovu dítěte ovlivňovat. Můžete zhodnotit také nevýhody 
pozdního rodičovství. 

• Zhodnoťte vývoj partnerského vztahu z hlediska potencionálního vlivu na 
výchovné působení. Jako výchozí bod lze využít některé z teorií vývoje 
partnerského vztahu, které nabízí sociální psychologie. Nemůže být pozdní 
rodičovství dlouholetých partnerů také snahou o revitalizaci vztahu či odklon od 
řešení partnerských problémů? 


