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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
Kladně hodnotím:
Rozsah empirického vzorku 
Připomínky: 
Teoretická práce by zasluhovala alespoň základní nástin společenských proměn, které 
nastartovaly též možnosti proměn ve výchově. Autorka nezmiňuje také nové trendy, které 
jistě v dobách výchovy matek nebyly příliš dostupné, a to au pair, chůva či otec na mateřské 
dovolené. 
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Autorka předložila teoreticko-empirickou práci zabývající se otázkou proměny péče o dítě 
v rané fázi u žen dvou generací. Teoretická část práce přináší základní mezníky v rozvoji 
vztahu k dítěti od prenatálního období do batolecího věku. V zásadě jsou představeny 
základní mezníky i řešené problémy, tj. komunikace v prenatálním období, porod, 
biorytmus dítěte, vznikající citová vazba až po utvářející se výchovné styly. Tuto část lze 
vnímat jako pojmové ujasnění pro vstup do části empirické, která však mnohdy zůstává 
v rovině popisu či spíše rad, jak s kojencem či batoletem zacházet. Empirická část je 
kvalitativně-kvantitativní. Pro získání kvantitativních dat byl využit dotazník, zahrnující 40 
dvojic (matka-dcera), tento soubor lze považovat pro potřeby diplomové práce za plně 
dostačující. Kvalitativní metodou se stala vlastní projektivní technika, inspirovaná 
Bowlbyho teorií rané vazby mezi matkou a dítětem.
Náměty k diskusi:

Diskusní námět č. 1 – na s. 10 uvádíte myslitele, kteří přináší humanistické náhledy na 
výchovu dítěte, za zásadní zlom však považujete psychoanalytický náhled na povahu raných 
zážitků s primárními vychovateli. Je možno najít autory osvícených myšlenek též mezi 
pedagogy (zcela jste obešla přínos pedagogů do této oblasti)
Diskusní námět č. 2 –  na s. 83 udáváte graf, který zachycuje četnost použití jednotlivých 
obrázků respondentkami, což nepovažuji za šťastné vyústění využití této techniky. 
Objasněte postup administrace tohoto testu.




