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1. Mohla by autorka při obhajobě nastínit, co by případně zařadila do diskusní části práce?
2. Může mít rozvod nějaká pozitiva? Jaká?

Předkládanou práci s názvem Výchovné a vzdělávací problémy dětí z rozvedených rodin 
považuji za dobře zpracovanou bakalářskou práci. Jedná se o teoretickou práci, ve které se 
autorka zabývá především negativními dopady rozvodu na děti.

Za největší přínos a klad této práce považuji to, že autorka zpracovala a v práci uvedla 
velké množství závěrů relevantních zahraničních výzkumů (z USA, Evropy i Austrálie), 
týkajících se negativních dopadů rozvodu na děti. V Čechách bohužel existuje minimum 
srovnatelných výzkumů, a proto považuji za velmi cenné, že se autorka pustila do průzkumu 
zahraničních zdrojů a přináší tak českému čtenáři mnoho zajímavých dat, která nejsou 
k dispozici v českých zdrojích.

Za nedostatky práce považuji:
 formální stránku práce – větší počet gramatických chyb a překlepů, občas 

neobratná stylistika a nepřesné užívání pojmů (pravděpodobně způsobeno 
překladem z cizího jazyka), nejednotné citování zdrojů (a místy nejasnosti) 
v seznamu literatury – práce by si zasloužila lepší jazykovou korekturu a pečlivější 
zacházení s citační normou

 chybí explicitně vyjádřený cíl práce – s tím následně souvisí to, že práce obsahově 
odpovídá spíše názvu „negativní dopady rozvodu na děti“ než názvu „výchovné a 
vzdělávací problémy dětí z rozvedených rodin“

 příliš silný akcent na negativa rozvodu a poněkud zkratkovité závěry – bylo by 
vhodné ke konci (například v diskusní části) věnovat ještě více prostoru určitému 
zrelativizování negativních důsledků rozvodu


