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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Na s. 14 uvádíte, že míra rozvodovosti byla v ČR v roce 2018 44,8%. Čím si vysvětlujete
velkou míru rozvodovosti v ČR?
2. Na s. 36 zmiňujete syndrom programujícího a zavrženého rodiče včetně negativních
důsledků, které se týkají dětí. Jaké jsou podle Vás možnosti řešení?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Autorka zvolila pro svoji diplomovou práci stále aktuální téma výchovy dítěte po rozvodu. Práci koncipovala jako teoreticko-empirickou. Cílem teoretické části bylo popsat
výchovu dětí po rozvodu a roli mužského a ženského vzoru v životě dítěte. První kapitola je
zaměřená na rodinu a její funkce, akcentuje vztah mezi rodiči a dětmi, a a upozorňuje na
důležitost jednotného přístupu rodičů k dítěti. Druhá kapitola klade důraz na rozvod a jeho
příčiny, vliv rozvodu na děti v jednotlivých obdobích věku dítěte a strategie zvládání. Celou
třetí kapitolou prolíná téma výchovy zaměřené na rodičovství a výchovu dětí po rozvodu
s ohledem na odlišný styl výchovy otce a matky po rozvodu. Zajímavé je upozornění
autorky práce na problém parentifikace - zrodičovštění - dětí. Popis jednotlivých forem
uspořádání péče o děti po rozvodu teoretickou část ukončuje.
Cílem empirické části práce bylo zjistit, jak mladí lidé vnímají chybějící vzory
a autoritu v průběhu výchovy, a kdo a v jaké míře děti vychovává. Autorka zvolila kvalitativní
výzkum metodou analýzy hloubkových rozhovorů, použila polostrukturovaný rozhovor
na bázi 2 otázek a 2 podotázek. Výzkumný vzorek tvořilo 10 respondentů
(3 muži a 7 žen) ve věku 20-30 let. Data byla analyzována a interpretována metodami
vycházejícími ze zakotvené teorie otevřeným kódováním.
Oceňuji zaměření diskuse (kpt.4.5) na zmapování jiných prací na stejné téma
a jejich následné srovnání s předloženou prací.
Předložená DP je čtivá, jazyk práce je kultivovaný, autorka vychází z vhodně zvolené
literatury. Citace v textu i v seznamu literatury jsou uvedeny v souladu s požadovanou
normou.
Drobným nedostatkem práce je na s.12 v druhém odstavci chybějící čárka v souvětí.
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