
Posouzení diplomové práce Andrey Štefáčkové „Rozvod rodičů a změny rodinných rituálů očima 

mladých dospělých“ 

Předložená diplomová práce je velmi zajímavá. Mapuje důsledky rozvodu rodin s dětmi 

prostřednictvím změn rodinného života, zejména rodinných rituálů. Téma sleduje v retrospektivě 

mladých dospělých, kterým se rodiče rozvedli v jejich dětství. Důsledky rozvodu sleduje do 

současnosti, resp. až do představ o budoucnosti. 

Respondentů našla autorka relativně málo, jde o šest osob, což nijak práci neškodí, naopak mohla si 

dovolit detailnější sledování rodinného života a změn dění uvnitř jednotlivých rodin.  

Teoretická část je velmi dobře zpracovaná vzhledem ke zvolenému tématu a dobře koresponduje se 

zpracováním výzkumné části.  Autorce se dobře podařilo tradiční téma rituálů aktualizovat do 

současné podoby a využít i z hlediska potřeb své práce. Stejně tak používání poznatků z odborné 

literatury ukázalo citlivě nové možnosti pohledu na rodinný rituál a jeho pojetí. Možná bychom 

dokonce mohli uvažovat o zajímavých teoretických výsledcích, přestože je Andrea Štefánková  

explicitně nezmiňuje. Jsou však patrné na tom, jak s rodinným pojetím rituálů zachází.  Jako příklad 

můžeme jmenovat rozvod viděný jako přechodový rituál, protože otevírá nové začátky, nově definuje 

rodinu, její složení i chování a tradice.  

Původně téma bylo zaměřeno za vliv rozvoru rodičů na život dětí, právě očima mladých dospělých. 

Poté  bylo téma zúženo, což se ukázalo jako výhodný a vtipný krok. Rituály dobře odhalily změny 

v rodinném životě, komunikaci, vztazích mezi jednotlivými členy rodin, a současně povahu a funkce 

rituálů a dalších podobných rodinných struktur v životě. Přes rozdíly mezi jednotlivými rodinami a 

podobou rozvodu, určitě je možné jmenovat obecné výsledky empirické práce. Také za zajímavé 

považují poznatky o vlivu rozvodu na rodinu a její chování, změny a vývoj rodiny a představy o vlastní 

budoucí rodině u sledovaných osob.  Dětská zkušenost s rozvodem ovlivnila vždy nějakým způsobem i 

současný život respondentů i jejich očekávání vůči své budoucí rodině a dětem (včetně sňatku a 

založení rodiny). 

Práce má samozřejmě i určité malé nesrovnalosti spíše kostrbatosti v interpretaci dat, ale považuji je 

za nepodstatné. Práci hodnotím jako inspirativní, zajímavou a dobře zpracovanou.  Doporučuji ji 

k obhajobě a hodnotím výborně.  

Ida Viktorová 
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