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Rodinné soužití v současné společnosti vykazuje značnou diverzitu, existuje celá řada odlišných 
forem partnerského, rodičovského, prarodičovského fungování i náhradní rodinné péče. Přitom 
poznávání edukačních podmínek rozvoje dětí a dospívajících představuje stále aktuální otázky pro 
psychologický výzkum i praktické aplikace. Pro svůj diplomový projekt si autorka vybrala zajímavou a 
v současných našich výzkumech ne často preferovanou problematiku prarodičovství a jeho specifické 
podoby jedné z forem náhradní rodinné péče.   

Diplomová práce je poměrně rozsáhlá, tradičně členěná na část literárně přehledovou a empirickou, 
v obou částech je adekvátně strukturovaná. Teoretická část tvoří zcela ucelený poznatkový základ 
pro realizování a naplnění úkolů kvantitativního i kvalitativního výzkumu prezentovaného 
v empirické části.  

V teoretické části diplomandka se ve třech kapitolách nejdříve věnuje obecným poznatkům o 
výchově v rodině, dále konkrétněji a podrobněji o prarodičovství a speciálně o prarodičích v roli 
rodičů. Ve shodě se zaměřením diplomového projektu představila zásadní pojetí stylů výchovy, 
podrobněji se zabývá rodičovskými styly podle J. Čápa, které využívá i pro edukační interakce 
prarodičů a dětí. Těžiště teoretické části je ve 2. a 3. kapitole, kde autorka prezentuje celou řadu 
výsledků výzkumů, zejména zahraničních. Zpracovala rozsáhlý soubor odborných pramenů a staví na 
odborných psychologických poznatcích. Vyhnula se textům odborně populárním, což přidává na 
kvalitě textu.  

Cíle diplomového projektu směřovaly k mapování charakteru edukačních interakcí děti a prarodičů 
v běžných rodinách a také v pěstounských rodinách, ve kterých jsou v roli pěstounů právě prarodiče. 
Naplnění těchto cílů odpovídá smíšený design – část úkolů je empiricky ověřovaná kvantitativně 
(téměř 350 respondentů) a část kvalitativně (10 pěstounských rodin). Oceňuji, že diplomantka 
neopomenula „ošetřit“ etické otázky výzkumu. Metodologická část je zpracovaná velmi dobře, 
zahrnuje všechny podstatné části v přiměřeném rozsahu.  

Autorka získala značný soubor dat o stylech výchovy prarodičů, o společných aktivitách genderově 
typických u prarodičů i jejich vnoučat a další zajímavé poznatky. Prezentace výsledků kvalitativního 
výzkumu opět obsahuje řadu originálních dat. Výsledky výzkumů jsou prezentovány mimořádně 
přehledně a srozumitelně, odpovídají použitému designu. Mimo jiné mě zaujalo, že zatímco 
prarodiče ve své běžné roli poskytují vnoučatům ještě více volnosti a příznivých emočních vztahů než 
rodiče, ale jakmile se v jedné z forem pěstounské péče dostanou prarodiče do role rodičů, do jisté 
míry tato změněná role mění i jejich požadavky na děti. Jednotlivé sledované pěstounské rodiny jsou 
mimořádně citlivě a psychologicky relevantně představené z hlediska předem vymezených oblastí, 
což umožnilo deset rodin porovnat i hledat určité typické znaky pěstounské píče prarodičů. Celá 
empirická část přináší řadu nesmírně zajímavých výzkumných poznatků, které současné výchovné 
praxi docela chybí.   

Diplomovou práci autorka uzavírá výborně sestavenou diskuzí a střízlivým závěrem. 

Vzhledem k tomu, že jsem diplomový projekt se Sárou Urbančíkovou mnohokrát konzultovala a 
v diskuzi k projektu kladla nejrůznější otázky, nemá už žádnou zásadní otázku. Snad jen by mě 
zajímalo, zda autorka i ze svých zkušeností z oblasti sociální práce s rodinami v reálných podmínkách, 



vidí nějaké možnosti přenesení výsledků diplomové práce do praxe. Předpokládám, že bude 
užitečné, když budou výsledky diplomového projektu publikované v odborných i populárně 
odborných časopisech.   

  

Závěr: 

Bc. Sára Urbančíková předložila práci, která ve všech ohledech a bezezbytku splňuje požadavky na 
diplomové práce kladené. Doporučuji proto, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře 
psychologie FF UK. Zároveň komisi navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou výborně. 
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