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V celkovém hodnocení práce jsem uvedla, že předložené diplomoé práci chybí  určitá pedagogická reflexe, která by 
navázala na závěry vyplývající z empirického výzkumu. Některé z nich si  autorka  v průběhu řešení problematiky sama 
pokládá:  kupř. jaký je v ýznam pomoci blízkého člověka pro jedince v krizi, lze vůbec předejít konfliktům  ve vztazích…? 
Celou řadu  charakteristik, které souvisí s přístupem ke krizovým situacím člověka , lze zařadit do výchovně vzdělávacího 
systému.  
Jaký je názor autorky ? 

Diplomová práce Pavlíny Štáchové je zaměřena do oblasti životních krizí v manželství a partnerství. Autorka uvádí 
tuto problematiku zevrubně pojatými teoretickými kapitolami, zejména první  desetistránková kapitola se věnuje 
pojetí krize jako „modernímu fenoménu v každodenním životě člověka“. Celé koncipování problému je založeno na 
myšlence, že  životní krizi lze pojímat  jako příležitost k pozitivním změnám ve vztazích konkr. v manželství a 
partnerství. Tuto ušlechtilou myšlenku autorka ověřuje v empirickém výzkumu – a to na základě dotazníku 
(předpokládám, že vlastní konstrukce) a rozhovoru s jedinci, kteří se dobrovolně rozhodli poskytnout rozhovor  
k tomuto tématu (šlo o obdobné otázky kladené v dotazníku). Kromě dílčích závěrů nesporně přínosných a 
zajímavých, výzkumné šetření přineslo pozitivní závěr, že životní krize mají v našem životě přínos a smysl, a změny, 
které díky krizi u respondentů nastaly lze využít nejen pro řešení krizí samotných , ale také k jejich předcházení. 
Přínosná je i analýza faktorů, které pomáhají krizi řešit, společná komunikace, tolerance…..K nedostatkům práce 
patří, že autorka neprovedla určitou pedagogickou reflexi, ve které by upozornila na možnosti výchovného působení 
ke zvládání krizí,  a na obecné souvislosti mezi různými typy krizových situací.  
Nepřehledné je uvádění textů k jednotlivým otázkám a grafů s nimi souvisejících. Na druhé straně seznam odborné 
literatury vytváří relevantní bibliografi k danému tématu. 
Práce splnila požadavky kladené na diplomové práce a lze ji předložit k obhajobě. 
 


