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     Autorka si ke zpracování vybrala téma, které je stále aktuální, je mu věnována pozornost jak      

v médiích, tak v odborné literatuře. Jejím cílem není pouhý popis problému, vybrala si 

náročnější cíl, hlouběji zkoumat prožívání této náročné životní situace jejími účastníky a 

dlouhodobější dopad na psychiku dětí. Motivací je pro ni vlastní negativní postoj k rozvodům a 

přesvědčení, že rozpad rodiny se vždy negativně odrazí v životě dětí, které ho prožívají. 

     Úvod obsahuje krátké zamyšlení týkající se rozvodů. Nastínila strukturu práce, přehled témat, na 

která se zaměří. Především zde ale autorka seznamuje s cíli, které hodlá realizovat v praktické části,  

zdůvodňuje volbu metod. 

     V teorii se zaměřila na problematiku rozvodu především z psychologického hlediska, což 

koresponduje se zaměřením praktické části. Největší prostor věnovala reakcím dětí na 

rozvodovou situaci tak, jak je uvádí odborná literatura, uvedla oblasti, ve kterých může 

dlouhodobě dojít k narušení vývoje, zmiňuje se o syndromu zavržení rodiče. Svůj text vhodně 

doplnila citacemi různých autorů. Jsou zde i stručně objasněny základní pojmy vztahující se k 

tématu jako je rodina, role otce a matky, krize rodiny, rozvod a jeho fáze, porozvodové vyrovnání. 

    V úvodu praktické části objasňuje autorka zvolenou techniku svého šetření a volbu cílových 

skupin. Při formulování výzkumných otázek vychází z výsledků šetření, která se zabývají 

riziky nepříznivého vývoje dítěte. Pro polostrukturovaný rozhovor vytvořila 24 dobře 

promyšlených otázek, uskutečnila 16 rozhovorů. Je si vědoma toho, že s odstupem času 

dochází k subjektivním zkreslením, vlastním konstrukcím, ale i k náhledu na dřívější události. 

Ale i v tom je patrný způsob, jak se s danou situací vypořádat, jaké obranné mechanismy použít. 

Kladně hodnotím práci se získanými daty jak po formální tak i po obsahové stránce. U 

každého rozhovoru je stručné seznámení s klienty a rodinou, obsah rozhovoru je doplněný citacemi. 

Po každém rozhovoru následuje shrnutí, ve kterém se autorka zamýšlí nad získanými 

informacemi, uvádí zde vlastní interpretace, většinou podložené teoretickými znalostmi (např. 

str. 48), některé názory cituje z odborné literatury (např. str. 41). V některých případech jsou 

závěry více subjektivní. Autorka zaujímá správný postoj k výsledkům šetření, uvědomuje si, že 

zjistila jednu verzi rodinných příběhů tak, jak situaci vidí a prezentují již dospělé děti.           

V závěrech ze šetření uvádí celou řadu zajímavých skutečností, které korespondují i s 

teoretickými poznatky. Rozhovory potvrzují skutečnost, že zachování vztahu s otcem je pro další 

vývoj dítěte důležitý, jeho narušení či výrazné omezení má za následek problémy různého typu. 

Šetření poukázalo i na nebezpečí depresivních stavů, sebedestruktivního chování a myšlenek na 

sebevraždu u dětí obojího pohlaví, kterého si rodiče nebývají vědomi. Na základě rozhovorů také 

dokládá negativní vliv zkušenosti s rozvodem na utváření vlastních partnerských vztahů. Autorka 

se nesnaží dělat jednoduché závěry z výsledků svého šetření, uvědomuje si, že v dané situaci 

hraje roli celá řada faktorů nejen vnějších, ale i vnitřních jako je věk, povahové zvláštnosti 

atp.   

        Kladně hodnotím zařazení dotazníkového šetření, jehož respondenty byli rodiče, kteří se 

rozvedli. Autorka se tímto způsobem snažila doplnit informace z „druhé strany“. Dokládá, že 

pohled rodičů je často odlišný od pohledu dětí, upozorňuje na to, že dospělí často nevnímají, 

co jejich děti mohou prožívat, především podceňují náročnost situace u malých dětí. I nízká 

návratnost 45%, neochota o rozvodu informovat, může mít vypovídací hodnotu, jak studentka uvádí. 

Na závěr krátce interpretovala výsledky dotazníkového šetření. Je pozitivní, že dokázala 



reflektovat svou práci, poukázala na některé nedostatky dotazníku, který sestavila (36 

otázek)a které také mohly přispět k jeho nízké návratnosti. 

         Celkově je práce rozsáhlejší, její těžiště tvoří praktická část. Uváděné rozhovory i výsledky 

dotazníkového šetření mohou sloužit případným zájemcům o toto téma k hlubšímu pochopení 

takovéto situace, přiblížit prožitky zúčastněných osob. Na celkovém zpracování tématu je 

patrná solidní práce studentky, schopnost samostatně se zamýšlet nad problémy z více stran, 

schopnost klást otázky a poctivá snaha hledat na ně odpovědi.  

          Autorka vychází z odborné literatury, využívá i periodika, sborník Linky bezpečí a 

elektronické zdroje, text doplňuje vhodnými citacemi. Po formální stránce práce vyhovuje 

požadavkům, má velice dobrou stylistickou úroveň. V textu jsou drobné chyby (např. str. 64), 

vedoucí práce nepřísluší titul profesorka (Poděkování). 

 

Náměty k obhajobě: 

 

- Z Vašeho šetření vyplývá, že děti v rozvodové situaci bývají osamocené, snaží se najít vlastní 

vysvětlení rozchodu rodičů, které často doprovází nejrůznější dětské fantazie. Co způsobuje, že 

rodiče s dítětem o situaci nehovoří, nepomáhají mu zorientovat se, zvládnout obavy. V čem by 

mohla pomoci terapie, o které se zmiňujete. Jakou úlohu zde může sehrát sociální pracovnice. 

- Uveďte závěry, ke kterým jste dospěla na základě svého šetření (podkapitola 2.2) a porovnejte s 

poznatky z odborné literatury -  odlišné prožívání dívek a chlapců, vliv kvality vztahů s otcem na 

výši vzdělání či vliv na pozdější vlastní partnerské vztahy. 
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