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1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Splnění cíle 
        x    

Samostatnost studenta                      

při zpracovávání  tématu 

       x    

Vyváženost teoretického výkladu      

a praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 

       x 

 

   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 

       x            

Adekvátnost použitých metod        při 

zpracovávání tématu 

       x    

Hloubka provedení analýzy           (ve 

vztahu k tématu) 

        x   

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy) 

       x 

 

           

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

       x 

 

   

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii: 

 

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná 

                                             -------------- 

                                                



3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

    Autorka si vybrala stále aktuální téma rozvodu, který se stal běžnou realitou v naší 

společnosti, konkrétně se zaměřila na otázku postoje mladé generace k tomuto jevu. V práci je  

vyváženě zastoupena teoretická a praktická část. V teorii jsou objasněny základní pojmy, 

největší pozornost věnuje autorka problematice rozvodu. Uvádí typy rozvodu a porozvodové 

péče, příčiny a postavení dítěte v průběhu rozvodu a jeho prožívání v různých etapách vývoje. 

Vychází z dostatečného okruhu aktuální odborné literatury i z legislativy ( Sbírka zákonů, 

Nový občanský zákoník, systém sociálně právní ochrany ..)  
     Praktickou část tvoří především dotazníkové šetření, na doplnění zařadila studentka dva 

rozhovory s mladými lidmi, kteří mají zkušenost s rozvodem. Pohled sociální pracovnice a 

její zkušenosti najdeme v příloze. Na základě poznatků z teoretické části dobře zformulovala 

tři hypotézy. Definitivnímu sestavení dotazníku předcházelo pilotní šetření na malém vzorku  

s cílem dobře nastavit a zformulovat otázky. Dotazníkového šetření se účastnilo 392 

respondentů, část z nich získala v dobře vytypovaných školách s odlišným zaměřením.  

Dotazník byl promyšlen tak, že první část se týkala názorů na rozvod u všech respondentů, 

druhou část už vyplňovali pouze ti, kteří mají osobní zkušenost s rozvodem, což tvořilo 41%.  
Výsledky dotazníkového šetření přehledně zpracovala do grafů, připojila stručný komentář 

nebo citovala na dokreslení odpovědi respondentů, v některých případech hledala spojitosti 

mezi otázkami. Kladně posuzuji kapitolu Diskuze, která obsahuje zhodnocení otázek 

dotazníku a zkoumaného vzorku klientů. Analyzuje zde výsledky šetření, porovnává odpovědi 

žen a mužů, pro přehlednost je uvádí v tabulce, výsledky šetření také porovnává s poznatky 

uváděnými v odborné literatuře. V závěrečné kapitole analyzuje výsledky šetření z hlediska 

stanovených hypotéz. Odpovědi respondentů, kteří nemají zkušenost s rozvodem, se v zásadě 

nelišily od těch, kteří takovou zkušenost mají. Zajímavým doplněním je analýza rozhovorů se 

dvěma respondenty, je zde naznačen vliv negativní zkušenosti s rozvodem na vytváření 

vlastních partnerských vztahů. Studentka se při interpretaci výsledků nespokojila pouhým 

konstatováním faktů, ale snažila se hledat hlubší souvislosti. Uvědomila si například, že určitá 

rezervovanost chlapce v jeho výpovědích a zaujímání spíše neutrálního postoje, může svědčit 

o potlačování vlastních citů spojených s danou událostí. Jako určitou slabinu vidím to, že 

vzhledem ke složitosti problematiky a vlivu více faktorů se stává text v některých místech 
méně přehledný.  
 

Náměty k obhajobě: 
- Většina respondentů uvádí, že po rozvodu zůstali v péči matky. Jaký je Váš názor na 

porozvodovou péči o dítě? 
- Uveďte, jaké rozdíly jste zjistila při porovnávání odpovědí mužů (chlapců) a žen(dívek)  v 

souvislosti s prožíváním rozvodové situace 
- Co Vás překvapilo na výsledcích vašeho šetření 
- Které negativní jevy v souvislosti s rozvodem se ve výsledcích objevily 

 

 

4.  Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 

                                   ---- 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhově 

 

                                                                                                         ……………………………………… 

 

V Praze dne 9.května 2017                                                 Podpis vedoucího bakalářské práce
                                   


