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1. Autorka by měla stručně představit kasuistiky a formulovat cíl, který jimi měl být 

dosažen. 
2. Která psychologická škola či teorie byla pro pisatelku největší oporou a inspirací? 
3. V čem vidí autorka největší rizika dysfunkční rodiny pro období dospívání dítěte? 

 
Diplomová práce Pavly Novákové se zabývá problematikou dysfunkčního rodinného 
prostředí a možnostmi výchovy dítěte v něm. Hlavní cíl textu spočívá v pokusu ukázat, do 
jaké míry se zkušenost s dysfunkční rodinou v dětství promítá do procesu hledání partnera 
a partnerských vztahů v dospělosti, resp. v období adolescence. Práce se opírá o četbu 
relevantní literatury a snaží se stanovit obsah pojmů výchovy, rodiny a partnerských vztahů. 
Věnuje se rozboru poznatků o různých podobách nefunkční rodiny a o psychosociálních 
dopadech výchovy v takové rodině na dítě. 
Nejlepší část práce tvoří pasáže, v nichž autorka uplatnila své praktické zkušenosti – tj. 
kapitoly o adolescenci a partnerských vztazích, citových vazbách a konfliktech, to vše 
v návaznosti na formulovaný cíl, ukázat, jak může výchova v dysf. rodině v budoucnosti 
ovlivnit volbu partnera a kvalitu partnerského vztahu. Na výše zmíněné teoretické úvahy 
navazuje praktická část v podobě kasuistik, jejichž obsah by měla diplomantka stručně 
přednést u obhajoby. Vzhledem k tomu, že v práci není široce založený empirický výzkum 
(což nevytýkám jako chybu), snižuji „body“ v kategorii „přínos pro praxi“. Celkově ale tato 
diplomová práce činí ten nejlepší dojem. 
Autorka pečlivě formuluje cíle a snaží se i v závěrečném shrnutí jasně odpovědět na 
otázku, zda byly splněny. Celá práce je napsána takřka profesionálním stylem – mám na 
mysli styl literární. Spisovatelské schopnosti autorky jsou zjevné a nadprůměrné, práce je 
díky tomu čtivá a nenudí (což se bohužel nedá říci o každé kvalifikační práci). Občas 
pisatelský rozlet svádí k tomu, že se diplomantka dostává „mimo žánr“ akademického textu, 
ale nepovažoval bych to za až tak velký problém. 
Práce Pavly Novákové splňuje nároky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě 
s návrhem známky výborně. 
 
 
 
 
 


