Abstrakt
Teoretická část diplomové práce si klade za cíl popsat výchovu dětí po rozvodu a roli
mužských a ženských vzorů v životě dětí. V teoretické části práce jsou vymezeny tyto pojmy:
rodina, rozvod a výchova. Autorka se snaží zjistit, zda i po rozvodu hraje v životě dětí otec roli
vychovávajícího činitele.
V empirické části je provedena analýza hloubkových rozhovorů na základě zakotvené
teorie. Cílem bylo objasnit, jak dotazovaní vnímají výchovu po rozvodu svých rodičů a zda jim
po rozvodu nechyběla otcovská nebo mateřská role. Praktická část je napsána na základě
rozhovorů s respondenty ve věku 20–30 let, kterým bylo v době rozvodu rodičů 8–13 let.
Na základě rozhovorů si autorka stanovila jednotlivé kategorie a kódy definovala společné
prvky těchto kategorií. Autorka popisovala hlavně model, kde je stále nejvíce dětí svěřováno
do péče matek (jeden z respondentů měl střídavou péči a jednu z dotazovaných měli v péči
prarodiče.)
K hlavním zjištěním patří, že mladí lidé po rozvodu svých rodičů řešili chybějící mužské
a ženské vzory ve svém životě a z toho vyplývající problém s obecným přijímáním autorit.
Respondenti zmiňovali, že nyní mnohem kritičtěji nahlíží na své vlastní vztahy a vnímají,
že otevřená komunikace je základním stavebním kamenem dlouhodobého soužití. Mimo jiné
je zajímavé zjištění, že někteří dotazovaní nechtějí například založit své vlastní rodiny z důvodu
obavy z vlastního selhání, případně nechtějí mít děti. Také bylo zjištěno, že se respondenti
v důsledku nestálého rodinného prostředí potýkali (a potýkají) s úzkostnými stavy
a nedostatečným sebevědomím. Z rozhovorů vyvstalo také to, že matky jsou po rozvodu
na chlapce mnohem striktnější, anebo naopak na výchovu v určitém slova smyslu rezignují,
protože na ni nemají tolik prostoru. Výchovnou roli většinou přebírají prarodiče, příbuzní
nebo starší sourozenci. Z pohledu dětí se ve většině případů otec od výchovy spíše distancoval.
Vyskytly se i případy, kdy rozvod zapříčinil ztrátu autority a výchova formou otcovské role
nedosahovala požadovaných výsledků.
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