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Volba tématu a formulace problému

Studentka si jako téma své práce zvo|i|a p'o&š orfĚuštění nevěry v manže|ském vztahu a nás|edného

smíření'  Z mého pohledu je téma aktuá|ní a přínosné z hIediska spoIečenského a dobře vymezené

z h|ediska z akademického.

Použitá metoda
Studentka s i  zvoI i|a metodu kr i t ické práce s l i teraturou'  V závěru představuje ap| ikaci  teoret ických mode|ů

na práci  s konkrétním manže|ským párem.

Struktura práce
Práce má jasnou, přeh|ednou a dobře logicky posk|ádanou strukturu. V úvodu studentka vysvět|uje svoje

důvody pro zvoIení tématu. Krátce nast iňuje proces odpuštění jako způsob, kterým Ize čel i t  chybám ve

vztahu obecně a speci f icky způsob vypořádání se s nevěrou' V posledním odstavci  své práce studentka

poukazuje na to, že kromě procesu odpouštění a smíření existují da|ší nástroje jak se vypořádat s nevěrou

ve vztahu _ zmiňuje od|uku, terapi i ,  rozvod' Logicky bych toto vymezeníočekávala v úvodu, ne až v závěru.

obdobně nepří|iš |ogické je zařazení z mého pcb|,.du$ů|ežitých statist ických údajů oh|edně výskytu nevěry

do podkapitoly, ,Psychické proŽívání nevěry,. .  . .

Obsah
V první kapito|e studentka vymezuje pojem manŽelství, uvádí jeho def in ic i  a přeh|edný exkurz do histor ie

poh|edu na manŽelství a jeho funkce. obdobně postupuje ve druhé kapitole, ve které představuje def in ic i

nevěry, po které nás|eduje několik historických poh|edů na sexualitu, nevěru a generovou rozdílnost až po

poh|ed současné společnost i :  , ,  Tato doba je vůči nevěře poněkud benevo|entní a všeobecně platná morá|ní

pravid|a j iž v podstatě neexistují. Je na každém, jak si svůj vztah vymezí, jaké hranice si vytýčí a jakého

partnera s i  zvo|í.. ,  (str '  rz) NásIeduje kategor izace nevěry a moŽných příčin z někoI ika pohIedů' oceňuj i ,  že

je toto t řídění stručné a přeh|edné. Nás|ednou podkapitolu studentka věnuje psychickému proŽívání

nevěry. Začíná kapito|u statist ickými údaji, které bych logicky zařadi|a j inam. Zbytek kapito|y je stručný a

přehIedný. V kapitoIe o postupech řešení nevěry jsem postrádala specif ické zaměření na to, jestl i  a jak

různí autoř i  pracují s pojmy odpuštění a smíření či nějaký komentář studentky na toto téma' Kapito|a o

odpuštění začíná vymezením pojmu a představením něko|ika def in ic,  které se dop|ňují, nás|eduje přeh|ed

reakcí na ub|ížení a nespravedlnost, které nejsiřf i%.' ipiěštěním, dva aspekty odpuštění, důsledky odpuštění,

faktory, které hrají roI i  v procesu odpuštění, mezi které patří osobnostní charakter ist iky jedince a sociá|ní

faktory' V této kapitoIe mimo jiné studentka zmiňuje výs|edky výzkumu vztahu náboženské víry a

odpuštění. V této souvis|osti by mě zajímaI Vztah ateistů k odpuštění, protože žijeme ve spo|ečnosti

převážně ateistické' KapitoIu studentka zakončiIa modelem odpuštění REACH' V klíčové kapito|e

,,odpuštění nevěry., studentka uvádí mode| tří stádií, kterými partneři prochází, a ukazuje terapeutickou

práci, která využívá tohoto mode|u na konkrétním příkladu. V této kapito|e studentka uvádí poh|ed autorů

modeIu na nevěru a její důs|edky, který bych očekávaIa aIespoň nastíněný a předesIaný už v 2. kapito le.



Pos|ední kapitolu práce věnuje studentka smíření. Vymezuje pojem, zvlášť k odpuštění a představuje mode|
mostu smíření, který opět ap|ikuje na konkrétním přík|adu. Kapito|a zůstává bez závěrečného shrnutí.
oceňuji to, že studentka vychází z velmi dobrých zdrojů a kapito|y má dobře postavené' Postrádám větší
provázanost jednot|ivých kapito|' Také bych očekáva|a dialog více autorů z dostupných zdrojů na téma
práce s nevěrou. Např.  , ,Tajemství mi|ování,.  od křesťanského autora D' R. Rosenaua. V práci  postrádám
a|espoň zák|adní bibI ic l(é zakotvení uvedených pojmů a procesů.

Forma 
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Formá|ní úprava, poznámkový aparát, bibl iografie odpovídá požadavkům pro abso|ventské práce. Jazyková
úroveň je výborná.

Práce s Iiteraturou
Seznam I i teratury odpovídá poŽadavkům na bakalářské práce.

otázky pro studentku:

L, Jak s tématem odpuštění a smíření po proběh|é nevěře ve vztahu pracují seku|ární sexuo|ogové a
rodinní terapeut i  expI ic i tně či impIic i tně?

2,. Jak vidíte možnosti pouŽití uvedených mode|ů REACH a MOST svtíŘEtvÍ s párem, který nevyznává
křesťanské hodnoty a nerozumí pojmu odpuštění?
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Hodnocení:

Na základě v'ýše uvedených připomínek doporučuji zkušební komisi práci přijmout s hodnocením C.

V české Třebové 7.6.2oL7 Mgr. Dana Staňková
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