
Posudek na diplomovou práci Hany Poláchové "Sociologické aspekty rozvodu a jeho 
prediktory"" 

Předkládaná diplomová práce je teoreticko-empirickým textem (i když hlavní empirickou 

pasáží je kapitola 6. Analýza dat ISSP 2002, v roli dokumentace či "ilustrace" se empirická 

data, pochopitelně, objevují často i v předchozích částech textu). Struktura práce je logická a 

podle mého soudu zachycuje všechny podstatné momenty dané problematiky, což se vztahuje i 

na celkovou strukturaci a obsah dílčích podkapitol a je to zvláště patrné u důkladné a důsledné 

strukturace kapitoly 5 .1.4. Demografické a "life course" prediktory rozvodu, u níž bych navíc 

(resp. v první řadě) výrazně ocenila diplomantčin vlastní přínos ke zkoumané problematice. 

Výklad jednotlivých momentů problematiky je postupný, logický, argumentačně dobře 

podložený. V této souvislosti oceňuji diplomantčino úsilí o objektivnost, její nepodléhání 

určitým stereotypům a rozšířeným názorům v realitě i její tendenci u jednotlivých teorií uvádět 

jejich klady společně s případnými kritickými ohlasy či kontroverzními stránkami apod. 

V textu autorka prokazuje, že dokáže dobře pracovat s literaturou a datovými zdroji, vhodně je 

využívá ve svém výkladu i argumentaci, odlišuje přejatý a citovaný text od svých vlastních 

komentářů, hypotéz a názorů, citace používá zásadně funkčně, nikoli nahodile. K dalším 

"řemeslným" ctnostem práce kromě jiného patří dobrá práce s citacemi i s dokumentačním 

materiálem (s jednou výjimkou: u tabulek a grafU by měl být uvedený bibliografický údaj 

v plném znění, tedy i se stránkou, odkud je daný materiál přejatý, a totéž by mělo platit i u 

přejatých a citovaných údajů, byť nejsou z formálního hlediska prezentovány jako přímé 

citáty). Anglická schémata bych se ale pokusila převést do češtiny - jakje u diplomových prací 

a zpravidla i jiných odborných textů vydávaných češtině obvyklé). 

Práce je psána srozumitelně a čtivě, bez gramatických chyb a "překlepů" - přičteme-li k tomu 

výše uvedené klady formální kultury práce, je možné říci, že diplomová práce je prezentována 

kultivovaně. 

Celkový závěr: Diplomovou práci Hany Poláchové považuji celkově za velice zdařile 

zpracovanou, a to jak po stránce obsahu, tak formální kultury; podle mého názoru práce 

překročila požadavky kladené na diplomové práce i jejich obvyklý standard. Zcela jednoznačně 

diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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