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Problematika rozchodů rodičů zahrnuje množství dílčích problémů. Psychologie (i další disciplíny) se 

pozvolna dostává k jejich lepšímu porozumění. Odborníky, kteří pracují s dětmi, zajímá, jaké dopady 

má samotný rozchod i jeho různé průběhy na psychiku dítěte, jaké jsou krátkodobé i dlouhodobé 

dopady. Zvolené téma je psychologicky relevantní. 

V literárně přehledové části se L. Froncová věnuje rodině, manželství a rozvodům. Další kapitoly se 

věnují dětem a rozvodům a porozvodové péči o děti. Šestá a sedmá kapitoly se věnují rolím dítěte 

před rozvodem a po rozvodu rodičů. Uvádím tyto kapitoly z obsahu proto, abych ukázal, že 

diplomantka si logicky buduje východiska výzkumné části. Poměrně podrobně (byť s ohledem na 

rozsah DP) mapuje jednotlivé okolnosti, které mohou být rozvratem manželství ovlivněny různě: 

např. věk, pohlaví dítěte, počet dětí v rodině. Za přínosné pokládám podrobnější zpracování rolí 

dítěte, které mu rodiče po rozvodu přidělují a které ono více či méně ochotně naplňuje nebo je 

nuceno naplňovat. Literárně přehledová část je zpracována přiměřeně. Rovněž práci s literaturou 

pokládám za korektní. 

Ve výzkumné části využívá diplomantka metodu polostrukturovaného rozhovoru. K dispozici měla 14 

dospělých respondentů, alespoň pět let po rozvodu. Sběr dat byl nepochybně ovlivněn podmínkami 

jara 2020 – rozhovory probíhaly online. Studie přináší posílení pohledu na jedinečnost každého 

příběhu. Bc. Froncová popisuje rozmanité reakce dětí na rozvod – v některých případech jsou výrazně 

aktivní rodiče, kteří dítě do specifické role tlačí. Zatím netušíme, proč v jednom případě se naplní 

jedna role, zatímco ve druhém jiná. Velmi instruktivní (a pracné) jsou přepisy všech rozhovorů. 

Diskuse obsahuje poměrně obsáhlé zamyšlení nad limity práce, dále návrhy na další výzkum a aplikaci 

výsledků. Menší pozornost je věnována samotné reflexi zjištění. V tom spatřuji podnět pro diskusi při 

obhajobě. 

Drobný technický dotaz: podle které normy se dělá při časopiseckých odkazech za ročníkem a číslem 

tečka? 

 

Závěr: Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na katedře psychologie FF 

v Praze, doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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