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Autorka si pro svoji bakalářskou práci vybrala téma ze sociologického hlediska velmi 

aktuální a z psychologického hlediska velmi významné. Téma bakalářské práce si zadala 

včas, avšak vypracovávání práce nebylo zcela plynulé. Doporučení a pokyny vedoucí práce 

z velké části respektovala.  

Při zpracovávání práce byla studentka přiměřeně samostatná a iniciativní. Oceňuji 

především její aktivní a vhodně zvolený přístup k třídění dat získaných kvalitativní 

metodologií. Metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor, ze záznamu rozhovorů je 

patrný její citlivý přístup k dotazovaným osobám. Data analyzovala pomocí metody 

zakotvené teorie, jejíž aplikace není pro začínajícího výzkumníka jednoduchá. Domnívám se, 

že se autorce podařilo tuto metodu dobře uchopit a správně použít. Způsob provedení 

výzkumu lze označit za originální.  

Výsledky výzkumu dobře interpretuje, ale bohužel je nedostatečně diskutuje, málo 

reflektuje omezení výzkumu a málo nastiňuje možnosti dalšího využití získaných poznatků.  

Teoretická část práce je srozumitelně a logicky vystavěná, jednotlivé kapitoly mají 

návaznost na praktickou část práce. Výzkumů podobně zaměřených je u nás minimálně, 

existuje málo dostupných literárních zdrojů relevantních k danému tématu. O to více by bylo 

potřebné hledat informace také v zahraniční literatuře, zahraniční zdroje však v práci využity 

nebyly.  

 Výzkumné cíle byly zpočátku stanoveny šíře, původním záměrem autorky bylo 

zkoumat čtyři psychosociální oblasti u jedinců vyrůstajících bez otce: rodinný kontext a 

atmosféru, ve kterých vyrůstali; emoční a sociální vývoj jedince a jeho schopnost navazovat 

intimní vztahy. V průběhu zpracovávání tématu se ukázalo, že z důvodu dodržení rozsahu 

práce je nutné soustředit se jen na některé z uvedených oblastí. Autorka byla schopna 

přizpůsobit se těmto vnějším požadavkům a rozsah práce dodržela, aniž by to mělo vliv na 

ucelenost výzkumu i na ucelenost samotného textu.  

 

Tereza Šilhánová ve své bakalářské práci především osvědčila schopnost komplexně 

interpretovat získaná data na požadované úrovni a proto její bakalářskou práci doporučuji 

k obhajobě. 
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