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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Lze ve výchově dětí po rozvodu mluvit o nějakých obecnějších trendech, či
problémech nebo jde o řadu vysoce individuálních osudů dětí v porozvodové situaci?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomantka předložila práci na zajímavé téma, kterému nebývá věnována větší pozornost,
přesto porozvodová situace tvoří nezanedbatelný vliv na další formování dítěte.
V teoretické části se zabývá současnou rodinou, rozvody a otázkou výchovy. Vedle
výchovných stylů je pozornost věnována otcovství a mateřství po rozvodu, výchově dětí
matkou nebo otcem. Je popsán syndrom zavrženého rodiče a formy uspořádání péče o děti
po rozvodu.
Empirická část je věnována kazuistikám vytvářeným na základě rozhovorů s respondenty
mezi 20 – 30ti lety, kteří v dětství zažili rozvod a následně i různé formy péče. Takto
koncipovaný výzkum umožnil autorce zachytit a popsat významné momenty vývoje těchto
dětí včetně způsobů, jakým se v průběhu let a v dospělosti s rozvodem rodičů vyrovnávali.
V diskusní kapitole autorka srovnávala různé studie věnující se analogickému problému u
nás i ve světě a ukázala, že přes pestrost osudů mnohé problémy dlouho přetrvávají včetně
např. vliv chybějícího rodiče, problémy s akceptováním rodiče, kterému nebyla svěřena
hlavní péče o dítě apod.
Celkové hodnocení: K textu nemám žádné podstatnější výhrady (snad jen připomínka:
ISBN se uvádí pouze v seznamu literatury na konci textu)..Diplomová práce je zpracována
důkladně a umožňuje velmi dobrý vhled do zkoumaní problematiky. Je psána jasně, čitelně
a je velice přehledně uspořádána. Výzkum je výživný a otevírá nové perspektivy ve
zkoumání pojednávané oblasti.
Část práce by zcela jistě bylo vhodné zveřejnit formou článku nebo studie. Předložený text
splňuje výborně požadavky kladené na diplomové práce a lze jej doporučit k obhajobě.
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