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Autorka předkládá kvalitně přepracovanou neúspěšně obhájenou diplomovou práci.  

Předložená práce je věnována zmapování psychologických souvislostí spojených s rolí nevlastního 

otce v nově složené rodině a je proto dobře využitelná jak pro širší veřejnost, tak pro manželské a 

rodinné poradce. Autorka navazuje na české i zahraniční odborné i populárně vědecké publikace, 

zaměřené na situaci rodin po rozvodu. 

 

Práce je tradičně členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretickou část tvoří čtyři dále 

bohatě členěné na sebe navazující kapitoly, které popisují hlavní aspekty rodiny, rozvodu a 

porozvodové péče. V této části oceňuji především analýzu současných rodinných trendů opírajících 

se o aktuální data Českého statistického úřadu a sociodemografická data. I když se autorka zcela 

nevyhla opakování některých informací (např. na s. 24 8% dětí v péči otců a na s. 36), tak teoretická 

část působí uceleně a má logickou strukturu, kdy autorka postubuje od obecnějšího ke konkrétnímu 

a k nastolenému tématu. Doporučovala bych také přesunout úvodní popisy obsahu jednotlivých 

kapitol do kapitoly Úvod, kde je obvyklé, že  autor uceleněji a stručně seznamuje s obsahem celé 

práce a její celkovou koncepcí. 

 

Empirická část přináší výsledky šetření pomocí autorkou upravené metody Příběh rodiny 

vycházející z Live story interview (McAdams, 2008) mezi 9 muži ve věku 29 až 58 let, jež zastávají roli 

nevlastního otce. Výzkumný vzorek je zde již podrobněji popsán v tabulce, kterou bych doporučovala 

graficky upravit, aby nedošlo k posunu posledního řádku na následující stránku (stačilo by asi 

přesunou záhlaví do jednotlivých buňek tabulky). Výzkumné cíle jsou stanoveny přiměřeně a 

v souladu s tématem práce, metody sběru dat i způsob výběru výzkumného souboru jsou v souladu 

se zvolenou výzkumnou strategií a stanovenými výzkumnými cíli. Autorka výsledky celkem kvalitně 

zpracovala, strukturovaně a přehledně shrnula. Autorka nyní již doplnila svou práci i o 

nepostradatelnou interpretaci výsledků a jejich kritické zhodnocení v diskusi, kde porovnává své 

výsledky s vybranými výzkumy a pracemi vztahující se k dané problematice, uvádí některé limity své 

práce a nastiňuje některé možnostmi dalšího zkoumání dané problematiky a možnostmi využití 

získaných výsledků pro praxi. Ani tentokrát se autorka nevyhla zcela stylistickým chybám, ale je jich 

oproti minulé práci výrazně méně (především se jedná o čárky a nejasné formulace). Také bych 

doporučovala poslední odstavec v subkapitole 5.2 Typ výzkumu přesunout do subkapitoly 5.5 Použité 

výzkumné metody a první odstavec na s. 72 v Diskusi přesunout do následující části Možnosti navázání 

na tuto studii. 

 

Seznam použité literatury obsahuje již také méně chyb (inverze zkratek křestních jmen u 

editorů sborníků, n.d., odrážky u dalších částí jedné citace (s.75 nahoře), chybně kurzíva u některých 

citací časopisů i monografií, čárky, apod.) 
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Práce v několika číslech:  Počet stran: 77 (Teoretická část - 30, Empirická část - 33) 

Počet příloh: 2 

Počet titulů: 61 (39 v češtině, 22 v angličtině) 

 

Při obhajobě této práce bych ráda diskutovala další možnosti výzkumu v dané oblasti. 

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru splňuje požadavky standardně kladené na DP a 

proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji vzhledem k výše uvedeným výhradám hodnotit známkou 

"velmi dobře"(2). 
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