
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
 

Jméno a příjmení studenta Karolina Huječková 
Téma bakalářské práce Fenomén rozvodu v českém křesťanském 

spektru 
Oponent práce Mgr. Sylvie Stretti 

 
 

 Bakalářská práce na téma Fenoménu rozvodu v českém křesťanském spektru 
má 45 stran autorského textu a seznam literatury. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol a 
úvod a závěr (ten se nečísluje). Práce je logicky a srozumitelně členěná a věnuje se 
velmi aktuálnímu tématu, neboť rozvod, jakožto i samotné manželství, je fenomén 
často diskutovaný a pohled křesťanský je velmi zajímavý. Po formální stránce autorka 
pracuje s různými druhy literatury, avšak ne vždy odkazuje a cituje (např. na s 12, 13, 
17....uvádí podstatné závěry nebo informace, ale bez odkazu na zdroj). Dále bych 
formální stránce vytkla, že kapitoly nezačínají na nové straně, jak by měly a při 
členění pod názvem kapitoly (podkapitoly) chybí text, čímž postrádá rozdělení smysl. 
 Autorka definuje cíl, že chce „...zjistit, zda se církve staví k této problematice 
jednotně, zda se snaží....předcházet různými formami pomoci...připouští, že rozvod 
může být....možným východiskem...“. Tento cíl by sám o sobě si zasloužil výzkum, 
kdy autorka poznamenává, že se o to pokusila, ale byla minimální návratnost...přesto 
na nějaké závěry v práci odkazuje (s.44) a v tom případě postrádám metodologické 
ukotvení průzkumu/výzkumu. Autorka popisuje zvolení jiné možnosti a to studium 
dokumentů církví státem registrovaných v ČR, což je zajisté relevantní možnost. Jen 
je škoda, že autorka důsledně nepopsala a nezdůvodnila výběr některých církví, o 
kterých píše více. Práce je zajímavá a srozumitelně popsaná, kdy na počátku se 
autorka věnuje vůbec definování manželství a různým přístupům k němu a pak 
pokračuje k popisu rozvodu a vše uzavírá manželským rodinným poradenstvím. Toto 
členění přidává na srozumitelnosti práce, přičemž práce je čtivá. 
 Celkově práci hodnotím jako přínosnou a zdařilou, jen bych řekla, že je psána 
hodně narychlo. Věřím, že je možné se tématu věnovat hlouběji a s metodologickým a 
přesným citačním ukotvením třeba v diplomové práci. 
  
  
Otázka k obhajobě: Jak se staví římsko-katolická církev k uzavření manželství mezi 
dvěma římskými katolíky, kdy jeden je rozveden a první manželství bylo uzavřeno 
jako občanský sňatek)?  
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