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Co je to dysfunkční rodina? 
Jak dysfunkční rodina ovlivňuje vývoj dítěte? 
 

Autorka předložila k posouzení diplomovou práci, která se věnuje problematice tzv. dysfunkční 
rodinné výchovy a jejím vlivem na kvalitu partnerského vztahu. Autorka si rozhodla popsat dvě 
vybrané tematické roviny: výchovu v rodině a to, jak právě výchova v dysfunkřní rodině 
ovlivňuje partnerské vztahy dospívajících, resp. představy o těchto vztazích. Úvodní kapitoly 
obsahují vymezení základních pojmů jako je otázka výchovy, rodiny a partnerského vztahu. 
Dále se zabývala tím, jak probíhá výchova v rodině, jak se v období adolescence utvářejí 
meziosobníé vztahy a v neposlední řadě popisuje, jak citová vazba může ovlivňovat 
spokojenost, ale i konflikty či očekávání v partnerských vztazích. Teoretická část je doplněna 
praktickou, kde jsou uvedeny tři vybrané ilustrativní kazuistiky, na nichž je demostrováno, jak 
rodinná výchova ovlivňuje náhled dospívající na mezilidské vztahy a možné vztahy k 
budoucím životním partnerům.  
K textu předložené práce nemám závažnějších připomínek. Lze možná vést polemiku s 
definicí výchovy v rodině, protože někteří autoři právě tím, že u výchovy zdůrazňují záměrnost 
směřující k nějakým cílům, oponují tomu, že se v rodině setkáváme s výchovou v tom smyslu, 
jak ji definuje pedagogika. Výchova v rodině často spíše směřuje k zastavení nežádoucích 
činností, než aby rodina měla nějaký přesnější plán či dokonce ujasněný cíl výchovného úsilí. 
V kazuistice (od s.65an) autorka střídavě mluví o Adéle a Adél (zdá se, že Adéle je překlep). 
Některé citace jsou spíše zkrášlením textu, ale měly by být okomentovány tak, aby čtenář 
pochopil, proč je autorka vlastně cituje. 
Celkové hodnocení: Práce misty využívá poetických metafor, ale sloh je neobyčejně vyspělý, v 
současné době svým způsobem mimořádný. Text je srozumitelný, autorka má přesné 
vyjadřování a prokazuje značný vhled do zkoumané problematiky. I když malý počet kazuistik 
je spíše jen na ukázku, vhodně dokresluje teoretickou část. Předložený text splňuje požadavky 
kladené na diplomové práce a lze jej doporučit k obhajobě.  
 


