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Zvolené téma:  
 Autor zvolil pro svou práci téma, které je aktuální a společensky významné, což oceňuji. 
Téma a jeho zpracování považuje autor za důležité i z osobního hlediska, jak sám píše v úvodu práce, 
což považuji za přínosné, nicméně zároveň to přináší jisté riziko nevyváženosti objektivity a 
kritického odstupu od tématu na jedné straně a osobní angažovanosti a subjektivity pohledu na straně 
druhé, což je v práci místy znát v některých autorových hodnoceních.  
 Celkově ale považuji téma za přiměřeně zpracované na úrovni bakalářské práce.  
 
Použitá metoda a struktura práce:  
 Práce je psána na základě studia odborné literatury na dané téma. Práce s literaturou je 
zvládnuta přiměřeně bakalářské úrovni, postrádám však využití více odborných cizojazyčných zdrojů 
a hlubší analýzu předkládané problematiky. Místy se také v textu objevují nepodložené proklamace, 
které mají zobecňující charakter, jedná se však spíše o autorovo osobní přesvědčení a mohou být 
sporné (např. str. 48, kap. 4.1.1 „Otec jako rodič má k dětem vztah a chce je mít blízko fyzicky i 
citově.“). V Závěru též postrádám rozsáhlejší diskusi výsledků práce. 
 Za nepřehledný považuji způsob uvádění citací v poznámce pod čarou formou výrazu  
„tamtéž“, neboť na některých stránkách je toto jediný nebo převažující způsob uvedení odkazu a 
kromě nepřehlednosti a nejednotnosti může být tato forma zavádějící, neboť není vždy hned zřejmé, 
na jaký zdroj se odkazuje (např. str. 24, 34, 35, 47, 48, 50 atd.).  
 Teoretická část je doplněna rozborem 4 kazuistik, což bylo pojato jako ilustrativní doplnění k 
tématu. S tímto záměrem je myslím zpracování kazuistik dostačující. Doslovný přepis rozhovorů je 
uveden v Příloze, považuji to za zajímavé doplnění práce. 
 Po formální stránce práce vyhovuje požadavkům bakalářské práce. 
 
Obsah:  
 Po obsahové stránce je práce zpracována uspokojivě, autor pokrývá základní témata vážící se  
k problematice vztahu otce a syna po rozvodu, i když úroveň a hloubka zpracování jednotlivých 
kapitol má své rezervy.  
 Za zajímavou a poměrně zdařile zpracovanou považuji kapitolu 2 „Role otce ve výchově 
dítěte“. Kapitola 3 se věnuje otázce rozvodu, předkládá přehled forem péče o dítě po rozvodu a věnuje 
se též problematice syndromu zavrženého rodiče. 
 V kapitole 4 „Otcové a jejich péče po rozvodu“, kterou považuji za stěžejní vzhledem k 
tématu práce, se autor pokouší propojit poznatky ze 2. a 3. kapitoly a zaměřuje se mimo jiné na možné 
překážky ve vztahu otce a syna po rozvodu i na možné důsledky absence tohoto vztahu pro osobnostní 
vývoj syna. Srovnává také reakce chlapců na rozvod s reakcemi u dívek, což považuji za zajímavé a 
přínosné (str. 51-53).  
 Téma vztahu otce a syna po rozvodu je v práci pokryto dostatečně, i když pro vyšší hodnocení 
by vyžadovalo ještě rozsáhlejší a hlubší analýzu. 
 
Konečné hodnocení:  
 Bakalářská práce Adama Sáričky s názvem “Vztah otce a syna po rozvodu rodičů” je podle 
mého názoru zpracována uspokojivě a prokazuje schopnost autora pracovat s odbornou literaturou i 
prezentovat své vlastních názory. Vzhledem k výše uvedeným výtkám doporučuji její přijetí k 
obhajobě s navrženou známkou C (dobře). 



 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 V Závěru uvádíte tato 2 tvrzení, která si částečně odporují. Můžete na základě poznatků, ke 
kterým jste ve své práci dospěl, objasnit blíže tyto výroky? 
1. „Z teoretické části je patrné, do jaké míry je otec pro svého syna důležitý. Jeho role je 
nezastupitelná, a pokud chybí, vývoj dospívajícího muže je ovlivněn.“ 
2.  „Otec je tedy pro chlapce vždy přínosem, ale není do jisté míry nenahraditelný.“ 
  
 
      

PhDr. Soňa Třísková, vedoucí práce 
 
V Praze, 12. ledna 2015 


