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Základní charakteristika práce. 

Práce se zaměřuje na zkoumání vlivu rozvodu rodičů na vzdělanostní úspěch dětí. Nejprve na 

základě zejména zahraniční literatury diskutuje příznivé důsledky vyššího vzdělání pro různé 

oblasti života a negativní dopady rozvodu rodičů na děti. Poté ve vlastní empirické analýze 

zkoumá vliv rozvodu rodičů na nejvyšší dosažené vzdělání dětí. Dospívá k tomu, že lidé, kteří 

zažili rozvod svých rodičů, mají nižší vzdělanostní šance, než ti, kdo vyrostli s oběma 

biologickými rodiči. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

 

Práce v úvodu jasně formuluje svůj cíl i výzkumnou otázku; závěry této otázce odpovídají. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda a postup řešení jsou velmi detailně a pečlivě vysvětleny. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Teoretické i empirická části do sebe dobře zapadají a navazují. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Ano. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

První teoretická část věnovaná důsledkům vyššího vzdělání na různé oblasti života je přehledně 

strukturovaná a jasně napsaná, čerpá z řady relevantních zdrojů a přesvědčivě ukazuje, že vyšší 
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vzdělání s sebou nese předpoklad vyšší kvality života. Diskutovat by se dalo o tom, jak autorka 

argumentuje spojení vyššího vzdělání a nižší míry kriminality – vyšší náklady kriminálního 

chování asi nejsou jediným možným argumentem. Ne vždy je jasný vztah mezi vyšším vzděláním 

a dalšími diskutovanými oblastmi či proměnnými – může za tím být jiná společná proměnná, 

nemusí se jednat o vztah kauzální. Autorka to ale nikde netvrdí.  Druhá část věnovaná rozvodu a 

dopadům rozvodu na život dětí je také kvalitně zpracovaná. Oceňuji zejména diskusi různých 

přístupů a pohledů. V některých případech autorka čerpá z dosti „staré“ literatury, a primárně 

čerpá z literatury zahraniční; bylo by dobré se také zamyslet nad tím, nakolik jsou tyto zdroje 

relevantní v současnosti a v českém kontextu. Autorka by zde mohla využívat větší rozsah 

literatury, která vztah rozvodu a vzdělání problematizuje, a mohla by se více zaměřit na novou 

aktuální literaturu. 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

 

Empirická část práce je skvěle zpracovaná. Představuje analýzu vlivu rozvodu rodičů na 

dosažené vzdělání dětí, s využitím lineární regresní analýzy a binární logistické regrese a dat 

z Českého panelového šetření domácností. V práci jsou dobře vysvětleny možnosti i omezení 

tohoto typu analýzy a všechny kroky jsou podrobně dokumentovány. Proměnné vstupující do 

analýzy jsou dle mého názoru dobře vybrány. Problém může představovat to, že analýza 

nezahrnuje proměnnou, která může být klíčem k pochopení negativního dopadu rozvodu na 

vzdělání, a sice ekonomické postavení domácnosti, ve které děti vyrůstaly. I na základě 

předchozí teoretické diskuse lze předpokládat, že velká část z negativního vlivu rozvodu bude 

způsobena horší ekonomickou situací domácností matek samoživitelek, nikoliv tedy rozvodem 

samotným jako takovým. Nevím ale, zda databáze tuto informaci obsahuje. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

 

Diskuse i závěry dobře shrnují hlavní zjištění a propojují je s argumentační linií celé práce. 

Výsledky jsou zajímavé a stojí i za další rozpracování. Závěrečné tvrzení, že „rozvod je jeden 

z přispěvatelů ke vzdělanostním nerovnostem“, by si zasloužil větší diskusi, jelikož představená 

analýza nám nedovoluje jednoznačně říci, zda je to skutečně rozvod jako takový, nebo 

ekonomické nerovnosti, které rozvod způsobuje, konflikt mezi rodiči nebo další doprovodné 

jevy. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce naplňuje kritéria pro odborný text. Na některých místech autorka představuje určité 

myšlenky jako jednoznačná fakta, ačkoli čerpá z určitých dílčích zdrojů; bylo by dobré tyto 

myšlenky uvést jménem autora (např. str. 28 – dopady rozvodu na vzdělání dětí). Místy by bylo 

dobré i více upřesnit typ a metodologii výzkumu, na základě kterého zmiňovaný závěr vznikl. 
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Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Práce čerpá z velkého množství zejména zahraničních zdrojů. Literatura zahrnuje hlavně 

„klasiky“ zkoumání dopadu rozvodu na děti. Bylo by vhodné zařadit více novějších pramenů. 

Databáze pro empirickou analýzu je zvolena vhodně.  

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Až na pár chyb v interpunkci je práce psaná jazykem na vysoké úrovni a čtivě. 

 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka v této práci prokázala výbornou schopnost pracovat s relevantní odbornou literaturou, 

stanovit si cíl výzkumu a výzkumnou otázku, provést poměrně složitou empirickou analýzu a vše 

dobře popsat a vyargumentovat. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou.  

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 

Bylo by možné zahrnout do analýzy proměnnou ekonomického postavení domácnosti v dětství 

respondenta /respondentky? 

Jakou roli v celém problému hraje čas? Tj. proměňuje se nějak vliv rozvodu na vzdělání 

v jednotlivých kohortách, a můžeme čekat nějaké změny v budoucnu? 

 

Datum:  27. 5. 2021 

 

Podpis:  Radka Dudová 


