
1 
 

Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie 

FF UK v září 2017 

Téma diplomové práce: Výchovné styly prarodičů 

Diplomandka: Bc. Sára Urbančíková 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 

Oponent: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

 

Diplomandka předkládá k posouzení obsáhlou (120 stran) diplomovou práci na velmi 

zajímavé téma. Výchova prarodičů je v současnosti zcela aktuálním tématem v procesu 

socializace dítěte, vzhledem k tomu, že obvykle oba rodiče v ČR pracují a prarodiče se 

celkem často podílejí na každodenní péči o vnoučata. Specifickým zaměřením DP je pak téma 

prarodičů-pěstounů, kde prarodiče vykonávají jakousi „dvojroli“ náhradních rodičů i 

prarodičů.  

Posuzovaná práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou. V části 

teoretické autorka pojednává obecně na téma rodina a výchova, rozpracovává téma 

prarodičovství a poslední kapitola je věnována specifikům pěstounské péče prarodičů. Je třeba 

říci, že teoretická část DP vychází ze skutečně obsáhlé rešerše odborných zdrojů českých i 

zahraničních, zcela aktuálních i starších. Z textu je patrný hluboký zájem diplomandky o dané 

téma, velmi pečlivé formální zpracování a logické členění textu. Za klíčový přínos této části 

textu lze považovat kapitolu 3, která se věnuje často diskutovanému tématu prarodičů- 

pěstounů. Lze ocenit, že v této části textu autorka zaujala zcela nestranné stanovisko a 

zmiňuje jak přednosti, tak i rizika tohoto uspořádání náhradní rodinné péče. V první části 

předložené diplomové práce také autorka prokazuje dobré znalosti výzkumů našeho vlastního 

pracoviště, které se týkaly a dosud týkají výchovných stylů (Čáp, Boschek, Rotterová, 

Kotásková, Gillernová a další). 

Výzkumný projekt se zaměřuje v první etapě na kvantitativní zmapování vztahu prarodičů a 

dospívajících vnoučat a to se zaměřením na sdílené aktivity těchto dvou aktérů a styly 

výchovy akcentující emoční vztah a výchovné vedení. Tato část výzkumu zpracovává data 

získaná od 350 respondentů, což je skutečně, vzhledem k požadavkům na DP, úctyhodné 
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číslo. V další části výzkumného šetření se autorka zaměřila na prarodiče-pěstouny a tato část 

má kvantitativně kvalitativní charakter.  Lze říci, že výzkumný design je velice propracovaný 

a sofistikovaný a že vysoce převyšuje požadavky kladené na DP.  

Autorka řádně popsala cíl výzkumu, jednotlivé etapy zkoumání, popsala zkoumaný vzorek i 

zvolené výzkumné metody. Získaná data adekvátně statisticky vyhodnotila a získané výsledky 

dokázala velmi srozumitelně verbálně, graficky i numericky předložit čtenáři. Kazuistické 

zpracování 11 případů prarodičů-pěstounů by mohlo jistě sloužit jako užitečný pracovní 

materiál příkladně pro speciální pedagogy, sociální pracovníky či pěstouny samé. V závěru 

práce své výsledky podrobila kritickému zhodnocení a porovnala je s jinými podobnými 

výzkumy. Zajímavá je též předložená diskuse, ve které autorka opět prokazuje svou 

osobnostní zralost, vysokou motivaci, vhled do problematiky a odborné znalosti.  

Během obhajoby by diplomatka mohla podrobněji pohovořit: 

1. O rizicích, týkajících se prarodičů-pěstounů a jejich výchovného působení na dospívající 

vnuky. 

2. O možnostech, jakým směrem orientovat rozsáhlejší výzkum, týkající se výchovy dětí a 

dospívajících prarodiči.  

Celkově lze shrnout, že předložená práce zcela naplňuje požadavky kladené na DP. 

Domnívám se, že by bylo vhodné alespoň některé její části publikovat v odborných časopisech 

a především se domnívám, že by autorka měla v této výzkumné práci i nadále pokračovat 

v rámci svého postgraduálního studia. 

Práci doporučuji k obhajobě bez připomínek a navrhuji hodnocení výborně.  

 

 

 

Praha 27.8.2017                                                                          Lenka Šulová 


