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Autorka předkládá diplomovou práci, v níž se snažila pomocí polostrukturovaných rozhovorů 

s rozvedenými rodiči zmapovat, jakou roli v jejich předrozvodovém, rozvodovém a porozvodovém 

chování sehrály jejich děti. Svým obsahem a zaměřením výzkumné části na rodinu a děti je dobře 

využitelná nejen pro dětské a rodinné psychology, ale i pro samotné rodiče. Autorka navazuje na 

svou bakalářskou práci zaměřenou na faktory podílející se na destabilizaci manželského vztahu a na 

řadu tuzemských i zahraničních studií zabývajících se především dopady rozvodu na děti. 

 

Práce je tradičně členěna na literárně přehledovou a výzkumnou část. V literárně přehledové 

části oceňuji především přehledné utřídění velkého množství poznatků dané problematiky s odkazy 

na výzkumné studie. Jednotlivé kapitoly se mi zdají být celkem vhodně zvoleny a dávají jasný přehled 

o celkovém záměru diplomantky, jsou v souladu s cílem práce. V podkapitole 3.1 porovnává autorka 

míru rozvodovosti v ČR se zahraničím s odkazem na práci Hetherington a Kelly (2002), ale bylo by 

přesnější uvést konkrétní zemi či země, které zmínění autoři ve své práci uvádějí (podle místa vydání 

citované knihy se zřejmě jedná o USA). V podkapitole 6.1 uvádí autorka četnosti rozvodů z hlediska 

věku dítěte podložené daty ze zahraničních studií a zajímalo by mne, zda existují i česká data. 

 

Výzkumná část přináší výsledky kvalitativního mapujícího výzkumu, kdy autorka pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů se 14 rozvedenými rodiči ve věku 29-70 let zjišťovala, jakou roli 

hrály jejich děti v předrozvodovém, rozvodovém i porozvodovém chování. Výzkumné cíle a otázky, 

metody sběru dat i způsob výběru výzkumného souboru i jeho velikost byli stanoveny přiměřeně a 

v souladu s tématem práce. Rozhodně bych se ale přimlouvala za zahrnutí do výzkumného vzorku i 

druhého rodiče, popř. starší děti. Mohlo by tak dojít k hlubšímu proniknutí do této problematiky a na 

její nahlédnutí z více stran. V kapitole o metodách zpracování dat se mi zdá zbytečné zdlouhavě 

popisovat jednotlivé kroky tematické analýzy a opisovat tak učebnice psychologické metodologie. 

Základní údaje o výzkumném vzorku zařadila autorka až do výsledků, ale měly by patřit do 

podkapitoly 9.1 Výzkumný soubor, kde i autorka odkazuje na tabulku 1, ale zapomněla uvést, kde daná 

tabulka je. V této tabulce navíc není zřejmé, jaký věk dětí v ní udává, tj. zda je to věk dětí při rozvodu 

rodičů či v době konání rozhovoru s jeho rodičem. Z hlediska výzkumné etiky považuji za 

nedostatek, že autorka respondentům neposkytla písemný informovaný souhlas s výzkumem se všemi 

náležitostmi ohledně GDPR. Výsledky jsou celkem dobře zpracovány v souladu s výzkumnými 

otázkami a doplněné výroky některých rodičů. Za tuto kapitolu autorka zařadila ještě kapitolu 

shrnující výsledky, které měly být již součástí diskuse. Nicméně oceňuji, že následná diskuse je velice 

dobře strukturovaná a obsáhlá, kde autorka uvádí limity své práce z mnoha hledisek a neopomněla 

uvést ani zajímavé možnosti dalšího zkoumání dané problematiky a možnosti využití získaných 

výsledků v praxi. V závěru mi naopak chybělo širší shrnutí konkrétních výsledků realizovaného 

výzkumu. 

 

Po formální stránce bohužel práce obsahuje řadu chyb: v abstraktech užívá termínů teoretická 

a empirická část, ale v práci je poté označuje jako literárně přehledovou a výzkumnou část; 

v seznamu literatury chybí řada v textu uvedených odkazů, např. Matoušek, 1989; Minuchin, 2013; 

Novotný, 2012; McLanahan & Sandefur, 1994; na s. 11 chybný odkaz na Možný (2002, 2006) a Český 
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statistický úřad (2019b), taktéž na s. 14 a 15; na s. 14, 17, 20-21, 24 je přímá citace označena jen 

uvozovkami a chybí kurzíva; na s. 105 chybí stránka u odkazu na přímou citaci a na s. 20-21 jde o 

sekundární citaci; V Úvodu nejednotné odsazení odstavců; překlepy, časté stylistické nepřesnosti a 

chybějící čárky, např. na s. 11-12, 16, 27, 30, 35, 37, 40, 44 (syndrom zavrženého rodiče, nikoliv 

trauma), 45, 49, 53, 56, 60, 61; citace v seznamu literatury obsahují drobné chyby a jsou zde dvě 

citace, na které autorka v práci neodkazuje - Český výbor pro UNICEF, 1998 a Matoušek & Uhlíková, 

2014; seznam tabulek obsahující jednu položku je zbytečný. 

 

 

Práce v několika číslech: Počet stran: 113 (Literárně přehledová část - 39, Výzkumná část - 55) 

Počet příloh: 1+1 

Počet titulů v SL: 82* (30 v češtině, 51 v angličtině, 1 v němčině) 
* z toho ale 2 bez odkazu v textu a 4 chybějící citace 

 

 

Při obhajobě této práce bych se ráda autorky zeptala, proč byly rozhovory vedeny 

jen s jedním rodičem a nikoliv s oběma, popř. staršími dětmi a jaký věk dětí uvádí 

v tabulce výzkumného vzorku. 

  

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru splňuje požadavky standardně 

kladené na DP, doporučuji ji k obhajobě, avšak vzhledem k uvedeným formálním 

nedostatkům ji navrhuji hodnotit známkou "velmi dobře - dobře"(2-3) v závislosti na 

průběhu obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 07. 09. 2020 PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 


