
Posudek oponentky diplomové práce
Katedra pedagogiky FF UK v Praze

Jméno a příjmení studentky: Sabina Kernerová
Název práce: Výchovné problémy dětí způsobené rozchodem rodičů a role OSPOD při 
jejich řešení 

Vedoucí práce: Karolína Pávková
Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 66
Počet stránek příloh: 12
Počet titulů v seznamu literatury: 20

Formální zpracování: 
¨
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)
(Ojedinělé nedostatky, např. interpunkce na s. 10 u formulace cíle práce, na s. 30 poslední bod 
výčtu chybná koncovka, na s. 46 chybná vazba „naslouchat klienta“ )

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)
(u nepřímých citací není jasné, kde začínají, např. na s. 24, 
43 aj.)
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
1. Podle jakých kritérií byly vybrány rodiny pro empirickou část práce?
2. Jaké perspektivy vývoje role OSPOD při řešení výchovných problémů dětí z 

rozvedených rodin vidíte do budoucna?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce rozšiřuje množství textů varovně upozorňujících na negativní vliv rozvodu 
a následného rozpadu rodiny na chování dětí. I když nepřináší zásadně nové poznatky, 
porozumění tomuto tématu prohlubuje, a to zejména prostřednictvím výsledků kvalitativního 
výzkumného šetření.

Ke koncepci práce
Teoretická část má charakter deskriptivně kompilační, je vypracována s oporou o standardní 
literaturu české provenience, postrádám zahraniční zdroje a vstupní rešerši problematiky. 
Kapitola Kritéria pro posuzování kvality výchovných předpokladů rodičů jako by byla do 
textu volně vložena, není příliš jasné, jakou v má hrát roli ve vztahu k řešenému problému. 
Úloha orgánu sociálně právní ochrany je podána na osmi stránkách téměř bez kritické 
reflexe. Teoretické části by také prospělo vyvození klíčových závěrů relevantních pro 
zkoumané téma a poněkud méně jednostranný pohled na rozvodovou problematiku.

K metodologii šetření
U empirické části oceňuji předložení velmi zajímavých dat, dokládajících výchovné obtíže 
dětí z rozvedených rodin. Role OSPOD v kasuistikách jednotlivých případů mohla být 
podrobena hlubšímu kritickému posouzení. Pokud jde o metodologický aspekt, není mi jasné, 
zda respondentům byly položeny všechny připravené otevřené otázky. Pokud ano, nejeví se 
mi jako zcela vytěžené, nebyly-li relevantní pro cíle, proč byly kladeny? 
Také bych při zpracování ocenila oddělení výpovědí rodičů od výpovědí dětí: není jasné, zda 
položka „reakce dítěte na rozchod rodičů“ reprezentuje řeč dítěte, rodiče nebo dokonce již 
interpretaci výzkumníka (viz užití nálepky „útěk do nemoci“, s. 62). 

Další připomínky
Závěr diplomové práce by bylo užitečnější věnovat hlavním výsledkům diplomantčina bádání 
než všeobecným úvahám a generalizacím, na druhou stranu otevřenost autorky vůči nově 
nabyté zkušenosti přispívající k jejímu profesnímu růstu, která je zde též vyjádřena, je 
oceněníhodným efektem výzkumné angažovanosti.
Chybí odkazy na zdroje obrázků. Další připomínky viz standardizovaná část posudku.

Závěr
Navzdory určitým výhradám, které mají autorku inspirovat k dalším úvahám o rozvíjení 
tématu, konstatuji, že cíl práce (zjistit k jakým výchovným problémům může docházet po 
rozchodu rodičů a jaká je role OSPOD při jejich řešení) byl splněn. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
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