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Cíl práce: Prozkoumat, jak děti reagují na rozvod rodičů v době rozvodu, jak ho 
hodnotí s odstupem času a zda měl rozvod rodičů dopad na jejich životy. 
 
 
Studentka si vybrala téma, které je v naší společnosti velmi aktuální vzhledem k 50% 
rozvodovosti manželů. Domnívám se, že sama studentka tuto krizovou situaci pro dítě také 
prožívala nebo někdo z velmi blízkého okolí. Práce je velmi citově zabarvena. 
Teoretická část je logicky strukturovaná do 3 částí: 1. Rodina a rozvod - obecné údaje o 
krizích v rodině, roli matky, otce i širší rodiny. 2. Reakce dětí na rozvod - velmi podrobně 
zpracovaná škála reakcí z psychologického hlediska a jejich dopad na projevy chování 
dítěte. 3. Dlouhodobý vliv rozvodu na dítě - oceňuji zpracování pomocí výsledků 
zahraničních i našich výzkumů, se kterými dále pracuje v praktické části práce. 
Tato část je promyšleným celkem. Skládá se z rozhovorů pro mladší generaci a oceňuji 
nápad soustředit se na sourozenecké skupiny respondentů (možnost porovnání, ověření 
faktoru věku apod.). Neopomněla si stanovit kritéria výběru a popisuje použití metody 
sněhové koule, která jí zajistila 8 sourozeneckých dvojic.  
 
Druhou metodou je dotazníkové šetření pro rodiče respondentů. Studentka prokázala znalost 
praktického používání metody rozhovoru i dotazníku a aktivního naslouchání 
(parafrázování). Výborně zpracovala metodiku rozhovoru s použitím diktafonu a následného 
zpracování kazuistik. Vytkla bych pouze délku kazuistik a jejich strukturu. Spíše se mi jeví 
jako přepis rozhovorů (i citace odpovědí) než chronologický sled událostí. Studentka toto 
zřejmě cítila a proto každou kazuistiku doplňuje shrnutím, které obsahuje vyzvednutí 
obecných zákonitostí (viz TČ práce), ale i subjektivní pocity autorky. Sama v závěru uvádí, 
že svůj záměr šetření nelze zcela zjistit, protože každý respondent vkládá do vzpomínek i 
fantazijní představy nebo je jeho pojetí zkresleno 3. osobou. 
 
V rozsáhlé práci se vyskytují některé gramatické chyby (s.17, 27, 28, 30, 43). Citace jsou v 
přiměřeném množství uvedeny podle citační normy. Literatura však není seřazena podle 
abecedy, je však doplněna sekundární literaturou i elektronickými zdroji. Práce je doplněna 3 
přílohami. 
Po stránce jazykové i stylistické je na velmi dobré úrovni. 
Cíl práce byl splněn. 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete, proč si někteří sourozenci pamatují z rozvodu svých rodičů velmi málo a 
jiní detaily. 

2) Můžeme generalizovat potvrzení Vaší 2. hypotézy? 
3)  
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