
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Michaely Zeithamové „Vliv rozvodu 
rodičů na děti mladšího školního věku.“ 
 
Téma práce bylo vzhledem ke studijnímu zaměření autorky vhodně zvoleno a lze je 
považovat za aktuální. Práce je obvyklým způsobem rozdělena na teoretickou část a vlastní 
výzkum. 
 
Teoretická část je logicky věnována jak samotným dětem, tak rozpadu rodiny, který je zcela 
zákonitě musí nějak ovlivnit. V úvodu teoretické části autorka vysvětluje důvody volby 
daného tématu. Její další část tvoří popis vývojově podmíněných charakteristik dětí mladšího 
školního věku, včetně způsobu chápání rodiny a jejího významu. Některé části textu věnované 
vývoji mladších školáků jsou vzhledem k tématu práce zbytečně rozsáhlé, hodně podrobná je 
i obecná charakteristika rodiny.  
 
Druhá část teoretického úvodu je věnována rozpadu rodiny a jeho důsledkům, jaké pro 
jednotlivé členy rodiny má. Důležitá je subkapitola 4.3, která se zabývá možnými reakcemi 
dětí daného věku na rozvod jejich rodičů. Lze ocenit, že autorka věnuje pozornost i významu 
chování rodičů a chybám, které mohou rodiče v této době ve vztahu ke svým dětem udělat. 
Všímá si i významu, jaký má rozpad manželství pro ně samotné. Důležitá je rovněž kapitola 
věnovaná úpravě vztahů v době po rozvodu. Text teoretické části je srozumitelně formulován 
a splňuje požadavky, které jsou na bakalářskou práci kladeny. 
 
Vlastní výzkum a jeho popis rovněž splňuje všechny požadavky. Metoda zkoumání byla 
vhodně zvolena. Polostrukturovaný rozhovor je pro děti daného věku, i s ohledem na 
zjišťované okolnosti, účinnou metodou. Užitečnou doplňkovou metodou byla i kresba rodiny, 
kterou autorka přijatelně zvládla. Zkoumaná skupina byla vzhledem k použité metodice 
dostatečně rozsáhlá a jeví se jako vcelku reprezentativní vzorek dětí z rozvedených rodin. 
Hypotézy, resp. výzkumné otázky, byly jasně formulované a lze na ně na základě zjištěných 
poznatků odpovědět. 
 
Získané poznatky byly odpovídajícím způsobem zpracovány a prezentovány. Autorka uvádí 
rozhovory s jednotlivými dětmi v přehledném textu, užitečná jsou i shrnutí všech informací. 
Hodnocení kresby rodiny zvládla dobře a dokázala je i přijatelným způsobem interpretovat. 
Kresby vhodně ilustrují text a přinášejí o tom, jak dítě na svou rodinu nahlíží, dostatek 
poznatků. Zajímavá je především rodina č. 3, včetně jejího zobrazení. 
 
Shrnutí výsledků vlastního výzkumu je dobře zpracováno, text je přehledný a jsou v něm 
obsaženy všechny podstatné informace. Závěr práce zahrnuje i vlastní názor autorky, není 
jenom souhrnem zjištěného. 
 
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky a vzhledem k tomu ji lze doporučit 
k obhajobě. 
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