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Předložená bakalářská práce přináší svým způsobem docela kontroverzní téma tabu     

v rodinné komunikaci, které se dotýká okrajových témat v v komunikaci mezi členy rodiny. 

Upozorňuje na to, že taková témata existují v každé rodině a mohou mít svou podstatnou ať 

již pozitivní nebo i negativní úlohu v soužití mezi členy rodiny. Oceňuji  odvahu autorky 

pustit se do obtížné tématiky a zároveň citlivost a pochopení, s jakým se tématu zhostila.

Spolupráce autorky a vedoucí práce byla velmi otevřená a tvořivá. Autorka 

konzultovala pravidelně a podrobně všechna důležitá témata, která v průběhu psaní práce 

vznikala. Zejména důležité bylo nutné diskutovat ošetření citlivých dat a etické otázky 

výzkumu. 

Studie je rozdělena na teoretickou a empirickou část, seznam literatury a přílohy.

V poměrně obsáhlé teoretické části se autorka věnuje nejprve vymezení pojmu rodina             

z psychologického pohledu, jejímu význam, systému rodiny, popisuje stádia a etapy vývoje       

v rodině, problematice krize v rodině a definuje "zdravou" a "nezdravou" rodinu. Druhá 

kapitola je věnována komunikaci v rodině a třetí část představuje téma tabu v rodinné 

komunikaci z psychologického hlediska. Celá teoretická část je velmi přehledná a čtivá, 

autorka ukazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Citace jsou v pořádku a přehled 

použité literatury je odpovídající.

Empirická část se věnuje tématu mapovaní vědomých tabu v rodinné komunikaci. 

Předmětem studie je kvalitativní výzkum provedený na čtyřčlenné rodině pomocí metody 

polostrukturovaných  rozhovorů - individuálně s každým členem zvlášť. Práce obsahuje velmi 

přehledně zpracované cíle výzkumu, srozumitelně formulované výzkumné otázky, popis 

metody a charakteristiku zkoumaného vzorku, popis prostředí sběru dat i popis spolupráce. 

Celou kapitolu výsledky musela dát autorka do příloh z důvodu obsahu citlivých dat. To 

poukazuje na správný postup z hlediska etických zásad. Autorka každou z pěti hlavních 

oblastí tabuizovaných témat zvlášť diskutuje. Je velmi podnětné, kolik zajímavých výsledků 

získala a jak je dokázala pečlivě popsat. Během obhajoby by stálo za to stručně tyto výsledky 



přednést. Dále diskutuje celkové získané výsledky šetření a v diskusi otevřeně popisuje i 

úskalí a problémy, které nastaly v průběhu daného šetření.

Velmi oceňuji především nasazení a odvahu autorky navázat kontakt s jednotlivými 

členy rodiny a vůbec rodinou jako takovou. Jedná se o intimní téma a bylo v praxi velmi 

obtížné sehnat rodinu, která bude ochotna se výzkumu zúčastnit. Rizikem též mohlo být, aby 

se neotevřela některá obtížnější témata a nenarušil se tak rodinný systém. Autorka si i s tímto 

dokázala dobře poradit, získala si důvěru respondentů. Rodina ví, jak postupovat v případě 

takovýchto obtíží a má kontakt na psychologa, kdyby potřebovala psychoterapeutickou 

pomoc. 

Považuji předloženou studii za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením 1.
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