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Celkové hodnocení práce:
Předložená diplomová práce přispívá k řešení problematiky vhodných strategií při výchově dětí
v neúplných, konkrétně v rozvedených rodinách. Autorka v teoretické části shrnula obtíže při výchově či
vzdělávání dětí v rozvedených rodinách, jak jsou zmiňovány v odborné literatuře či výzkumných studiích
na toto téma. Podrobněji se zabývala analýzou ohrožujících výchovných strategií, komunikací, sžívání
dětí s novými partnery rodičů. V praktické části autorka uvedla závěry kvalitativního výzkumu
založeného na polostrukturovaných rozhovorech vedených s mladými dospělými, kteří rozvodovou
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situaci svých rodičů zažili. Ze závěrů šetření pak vyvodila některá výchovná doporučení pro rodiče
v porozvodovém období.
Na předložené práci oceňuji zejména schopnost zobecňujícího a shrnujícího náhledu v analýze
rozhovorů. Autorka kreativně, ale přitom ve shodě s prostudovanou literaturou identifikovala a
kategorizovala vhodné výchovné strategie (např. informovanost dítěte, kontakt s rodiči, záchranná síť
v dalších osobách či zájmech) a ohrožující faktory (např. popouzení dítěte, soužití v nepříznivých
podmínkách), na které si respondenti rozhovorů vzpomínali. Ty potom souhrnně uvedla v tabulkách (str.
67-71), díky čemuž jsou výsledky kvalitativního (byť metodologicky spíše jednoduše pojatého) výzkumu
pro čtenáře zpřehledněny a je dobře patrné, co vybraným dětem a dospívajícím situaci komplikovalo a
co ulehčovalo.
K textu mám tyto připomínky:
1. Závěry výzkumného šetření ve vztahu k faktům již zmíněným v literatuře by bylo vhodné
více rozvinout v diskuzi – autorka uvádí, že pohled respondentů je v některých ohledech „v
rozporu s teoretickými koncepty“ (str. 72, 73) – tyto rozpory mohly být podrobněji analyzovány
a interpretovány, případně uvedeno, co naopak je s teoretickými východisky ve shodě.
2. Po formální stránce je zpracování poměrně dobře logicky strukturováno a má solidní odbornějazykovou úroveň, přesto se autorka nevyhnula gramatickým a v nárazech i stylistickým
chybám (zejména chybějící nebo přebývající čárky v souvětích).
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
Kromě reakcí na výše uvedené připomínky navrhuji pro diskusi tuto otázku:
Jak hodnotíte věkové hledisko při výběru respondentů z hlediska „čistoty“ výzkumného vzorku (tzn.
kdyby to bylo reálné, vybrala byste pro výzkum osoby, jež byly v době rozvodu rodičů v přibližně
stejném věku – vyplynulo z rozhovorů, že pro účely vašeho zjištění byl tento věk podstatný?).
Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě
Navrhovaná klasifikace: výborně
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