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 Předložená práce je velmi aktuální a užitečné, poukazuje na psychologické téma 

rozvodovosti a problémů s tím spojenými. Zajímalo by mě, proč si autorka toto téma vybrala, 

jestli je nějak osobně motivována. 

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se autorka 

věnuje několika hlavním tématům. V první řadě je tomu problematika partnerských vztahů a 

partnerství, následuje kapitola o primární rodině a jejích proměnách. Dále se věnuje tématu 

rozvodu z psychologického hlediska, průběhu krizí ve vztazích a rozpadům vztahů a též 

dopadům rozvodu na děti (adolescenty). Jeden oddíl je věnovaný problematice fáze mladé 

dospělosti. Celá teoretická část je poměrně přehledná, autorka dokáže pracovat s odbornou 

literaturou, jejíž rozsáhlý seznam je odpovídající náležitostem bakalářské práce a obsahuje i 

zahraniční tituly.  

 

Empirická část je založena na kvalitativní studii provedené na vzorku 12 respondentů, 

z toho 9 žen a 3 mužů. Obsahuje všechny potřebné náležitosti, jsou zde nastíněny cíle práce, 

výzkumné otázky, popis vzorku i výzkumná metoda - polostrukturovaný rozhovor. Autorka se 

následně věnuje přehledu dosažených výsledů. Tato část však obsahuje velké množství citací 

na úkor zobecňování a kategorizování. Kapitola diskuse je poměrně slušně zpracovaná, 

autorka reflektuje i problémy, na které v průběhu výzkumné studie narazila. Též by zde stálo 

za to více diskutovat možná omezení výzkumu a proměnné, které výzkum mohly ovlivnit. 

Například nevyrovnaný počet mužů a žen ve zkoumaném vzorku apod. To je jistě možné 

doplnit v průběhu obhajoby.  

 

Citlivá data autorka vyčlenila do neveřejných příloh, což svědčí o tom, že se jí 

podařilo navázat blízký kontakt s respondenty a je třeba to ocenit. 

 



 I přes uvedené výtky se doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou 1-2. 

Výsledek práce se může změnit dle průběhu obhajoby. 
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