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Autorka předkládá k posouzení diplomovou práci v rozsahu 110 stran, včetně seznamu 

převážně českých odborných publikací a příloh, kde jsou uvedeny především záznamy 

rozhovorů. Práce se zabývá tzv. „psychologickým těhotenstvím“ náhradních rodičů, což je 

dosud velmi málo zkoumané téma. 

 Práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou. V teoretické části 

autorka rozpracovává tři na sebe vhodně navazující kapitoly. V první z nich se zabývá 

rodičovstvím, motivací k rodičovství a srovnáním biologického a psychologického 

rodičovství. Ve druhé představuje problematiku náhradní rodinné péče z hlediska její historie 

a různých jejích forem. Opět věnuje pozornost motivaci, tentokrát k náhradní rodinné péči. 

Poslední subkapitola se v této části zaměřuje na dítě v náhradní rodinné péči.  Třetí kapitola, 

kterou lze považovat za vklad autorky do této problematiky, se zaměřuje na proces očekávání 

a přijetí dítěte do rodiny. Autorka klade důraz především na tzv. „psychologické těhotenství“. 

V této souvislosti zdůrazňuje rovinu osobnostní, legislativní i fázi přípravnou, kterou nyní 

organizují a zajišťují pro žadatelé NRP různá odborná psychologická pracoviště. Je třeba 

uvést, že autorka již několik let sama pracuje v rodinném centru a problematika pěstounské 

péče je její stávající profesní zaměření.  V kap. 3 je patrná velmi dobrá orientovanost autorky 

v problematice i v písemných zdrojích a to nejen výzkumných, ale i těch, které jsou 

využívány v oblasti psychologické praxe či praxe zde působících sociálních pracovníků.  

Osobně považuji za dosti zajímavé propojení fází psychologického těhotenství z hlediska 

stávající legislativy i psychologického prožívání jednotlivých fází pěstouny. Domnívám se, že 

právě otázce adaptace rodičů na přijaté dítě a utváření rodičovské identity náhradních rodičů, 



by se měla diplomantka věnovat i nadále a více tento dosud zcela opomíjený proces 

analyzovat.  

Empirická část diplomové práce si klade za cíl kvalitativně zmapovat žadatelovo období před 

přijetím dítěte do pěstounské péče z hlediska jeho motivace, prvotních impulsů, očekávání i 

představ do budoucnosti. Autorka si v tomto smyslu klade několik výzkumných otázek. Její 

metodou je polostrukturovaný rozhovor. Celkově proběhlo 15 rozhovorů (10 rozhovorů 

s pěstouny a 5 rozhovorů se žadateli o pěstounskou péči). Zde je třeba uvést, že je velmi 

obtížné budoucí pěstouny získat ke spolupráci, protože jsou většinou přesyceni 

psychologickým zkoumáním z doby, kdy je rozhodováno o jejich vhodnosti pro práci 

pěstouna. Autorka si pro zpracování rozhovorů stanovila vybrané kategorie, z jejichž výběru 

je opět patrné, že ona sama je v této oblasti dobře zorientovaná a umí vystihnout klíčové 

problémy. To prokazuje i následně v kapitole Diskuse.  

Celkově lze shrnout, že předložená práce splňuje náležitosti stanovené pro diplomové práce 

jak rozsahem, tak obsahem. Z práce je patrný skutečný zájem autorky o danou problematiku. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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