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Předkládaná diplomová práce vychází z potřeb praxe, nicméně reflektuje i závažný 
psychologický (zdravotní, sociální) problém. Vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že 
by užívání nelegálních látek mezi budoucími matkami bylo na ústupu, je vhodné mít 
k dispozici tvrdá data. 

Posudek bych rád zarámoval konstatováním, že v práci se snoubí praktická zkušenost se 
zkoumanou oblastí s dobrými badatelskými návyky. 
Literárněpřehledovou část buduje autorka logicky, postihuje relevantní oblasti práce. Využívá 
tuzemskou i novější zahraniční literaturu. Cituje korektně, nenalezl jsem necitovanou práci. 
Zcela jsem se neztotožnil s tím, jak autorka na str. 27 zmiňuje hodnocení práce Langmeiera, 
Matějčka, následně Damborské. Je totiž zřejmé, že jde o hodnocení z pera Gabriela a Nováka 
z roku 2008. Je proto zbytečné uvádět v závorce Langmeier, Matějček, 1963 podle Gabriel, 
Novák, 2008. Původní práci jsem totiž v Literatuře nenalezl a ani pro to nebyl důvod. Totéž 
platí pro Damborskou, či Kocha. Jde ovšem o marginálii. Je otázka, zda zejména novější 
práce ze zahraničí by nestálo za to publikovat.
V empirické části autorka srovnává skupinu kojenců, jejichž matky byly závislé na pervitinu 
s kojenci, u jejichž matek tomu tak nebylo. Výzkumný vzorek tvořilo 79 dětí ve 40. týdnu 
života. V kapitole 5.5 se však nedovídáme, jak byly tyto děti rozděleny do skupin. Prosím o 
laskavé vysvětlení odstavce Vývojový kvocient (str. 61) – nejsem si jistý, jestli autorka 
nespojuje dva principy v jeden. Rovněž tato část je zpracována korektně.
Diskuse je obsáhlá. Není zcela běžné oddělovat diskusi literárněpřehledové části od 
empirické, ale nijak mě to nerušilo. Vhodné jsou i podněty pro další zkoumání. 

Závěr: Předložená diplomová splňuje jak po stránce obsahové, tak formální požadavky 
kladené na diplomovou práci na katedře psychologie. Doporučuji ji proto k obhajobě.
Navrhuji hodnocení výborně.
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