
Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie 

FF UK v květnu 2013.

Téma diplomové práce:  Role oxytocinu v sdílení emocí s matkou během 

prvního roku života.

Early Communications: The Role of Oxytocin in Sharing Emotions with 

Mother during the First Year of Life.

Diplomandka: Bc. Barbora Šipošová

Vedoucí práce: Mgr. Gabriela Marková, Ph.D.

Oponent: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Diplomandka předkládá k posouzení útlý anglický text v rozsahu 63 stran + seznam literatury 

a přílohu (leták, kterým nabízela matkám spolupráci na výzkumu). Předložená práce je 

zaměřena na velmi zajímavé a nosné téma vývojové psychologie, kterým je nesporně kvalita 

rané interakce matka-dítě. Autorka se však ve své práci soustředí především na biochemický 

základ této interakce a psychologické souvislosti jsou zmíněny jen okrajově, vzhledem 

k tomu, že se jedná o diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie. 

Práce není členěna obvyklým způsobem na část teoretickou a empirickou, ale důraz je kladen 

jednoznačně na představení realizovaného výzkumu. Domnívám se, že toto je na škodu věci, 

protože právě uvedení obecnějšího teoretického textu v první části diplomové práce, 

umožňuje studentům ukázat svou odbornou zralost a obecnější odborné znalosti. Teoretická 

část diplomové práce také dává možnost zařadit téma do širších psychologických souvislostí, 

což zde postrádám.  Kvalitní odborná rešerše, prezentovaná autorkou v kapitolách 1-4 (Úvod, 

Interakce matka – dítě, Oxytocin, Role oxytocinu v interakci matka-dítě) připomíná spíše 

závěrečnou výzkumnou zprávu. Dle mého soudu zde chybí rozvinutí širších souvislostí, 

týkajících se studovaného problému, postrádám zde více uplatňované hodnotící postoje 

diplomandky, je zde jen okrajově zmíněna názorová pluralita představovaných výzkumů, 

které diplomandka pouze jednoduše a bez dalšího prezentuje. 



Není mi jasné, proč v obsáhlém a kvalitním seznamu odborných zdrojů není ani jedno české 

či slovenské jméno. Osobně nesouhlasím ani s tím, aby čeští studenti odevzdávali na české 

univerzitě diplomovou práci v jiném jazyce než českém, ale to lze v zájmu pragmatických 

argumentů ze strany studentů možná tolerovat. Považuji ale za nemístné, aby studenti 

necitovali české autory, kteří jsou navíc ve skutečně odborných kruzích v zahraničí velmi 

cenění. Z českých autorů je citován pouze prof. Hanuš Papoušek, který žil v emigraci, ale opět 

pouze jeho práce v angličtině. 

Empirická část diplomové práce je velmi dobře zpracovaná a svědčí o vysoké úrovni 

realizovaného výzkumu. Domnívám se, že získat tak vysoký počet matek s dětmi (64) je 

skutečné dosti náročné. Realizovaný výzkum je perfektně popsán, hypotézy jsou exaktně 

formulovány, výsledky jsou prezentovány přehledně a s dostatečnou mírou kritického 

odstupu. Získané výsledky lze považovat za přínosné v dané oblasti a doporučuji jejich 

publikaci. Diplomandka prokázala skutečně velmi dobré předpoklady pro výzkumnou práci. 

Oceňuji text v kapitole Diskuse a Limity, který svědčí o schopnosti diplomandky analyticky 

zhodnotit své výzkumné výstupy.

Celkově lze shrnout, že posuzovaná práce je kvalitní výzkumnou zprávou o zajímavém a 

přínosném realizovaném výzkumu. Osobně si však nejsem jistá, zda posuzovaný text naplňuje 

veškerá kritéria kladená na diplomové práce obhajované na katedře psychologie FF UK. 

Práci tedy doporučuji k obhajobě s tím, že to, zda bude obhájena a případně s jakým 

hodnocením, závisí na průběhu obhajoby a na uvážení všech členů komise. 

Praha 11.5.2013                                                                                  Lenka Šulová




