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Autorka, Michaela Zeithamová, se ve své bakalářské práci zaměřila na problematiku 

rozvodu a jeho praktického i emočního dopadu na život dětí mladšího školního věku. Téma 

rozvodů patří mezi dlouhodobě sledované oblasti klinické, vývojové i sociální psychologie mj. i 

s ohledem na změny v české legislativě a aktuální trendy v rozvodovém soudnictví, které 

probíhají v posledních desetiletích. Téma práce, které autorka zvolila, je společensky závažné a 

aktuální.   

Bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část tvoří pět 

hlavních kapitol (charakteristika školního věku z hlediska socializace a emočního i tělesného 

vývoje dítěte; rodina, její základní funkce a její nejobvyklejší typy s ohledem na rodičovskou 

skladbu; role uvnitř rodiny, role matky a otce; rozvod, jeho příčiny a reakce na něj u dětí, 

zejména u mladších školáků; situace v rodině po rozvodu a vztahy dítěte k oběma rodičům i 

k rodičům nevlastním).  

Praktickou část tvoří výzkumná sonda, v níž autorka oslovila 10 respondentů ve věku 6-11 

let (6 dívek a 4 chlapce), kteří v období mladšího školního věku prožili rozvod svých rodičů. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, „…jak děti zvládají rozvod rodičů a zda se kvůli němu netrápí, 

případně co je pro ně největším problémem“ (s. 32). Autorka formulovala tři hypotézy, které 

následně ověřovala na základě verbálních i neverbálních kvalitativních dat získaných od 

oslovených dětí (prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru a kresby rodiny).   

Koncepce teoretické části bakalářské práce byla rozvržena přiměřeně, kapitoly mají 

logickou návaznost a z hlediska podtémat jsou informačně dobře vyvážené. Autorka v nich ve 

stručnosti uvedla nejpodstatnější poznatky a relevantní souvislosti vztahující se ke sledované 

problematice. Z hlediska informačních zdrojů vychází převážně z česky psaných odborných 

monografií a slovníků, časopisecké studie zde zahrnuty nejsou. Text má dobrou jazykovou 

úroveň, autorka přistupuje ke zpracování práce, k tématu i k nasbíraným kvalitativním nálezům s 

přiměřenou citlivostí. K analýze obrazového materiálu využila v naší odborné literatuře 

nejaktuálnější podklady. Vyhodnocení získaných dat respektuje jejich komplexnost.   

 K teoretické části zmiňuji několik připomínek resp. otázek k diskusi: (1) Na straně 9 je 

vymezen mladší školní věk věkový rozmezím. Vymezení zejména tohoto období bývá patrně 

častěji určováno navštěvovanými školními ročníky (resp. oběma vývojovými hledisky, tj. 

ročníky i věkem dětí), což má své opodstatnění. (2) na straně 28 autorka zmiňuje: „…všechny 

děti touží po tom, aby se rodič, který se odstěhoval, vrátil.“ Toto vyjádření má velmi 

zjednodušující charakter (odpovídá spíše laickému očekávání) a dokonce i výsledky autorčiny 

výzkumné sondy jej vyvracejí. 

Praktická část přináší poměrně zajímavé výsledky, které vhodně navazují na část 

teoretickou. Hypotézy jsou obsahově vymezeny poměrně adekvátně, nicméně pro to, aby bylo 

možné ověřovat platnost hypotéz, by muselo být nashromážděno podstatně větší množství dat. 

Rozmezí této sondy by odpovídalo spíše formulaci výzkumných otázek. Velmi oceňuji, že 

autorka využila pro interpretaci neverbálních dat aktuální publikaci prof. Vágnerové, která se 

danou problematikou zabývá. Popis, interpretace nálezů i diskusní část jsou zpracovány 

přiměřeně a s ohledem na šíři získaných dat i dostatečně zevrubně. V závěru práce však chybí 

určitá reflexe či zobecnění nálezů ve vztahu k výzkumnému cíli: Jak se tedy rozvod promítá do 

současného života sledovaných respondentů?  



Otázka pro diskusi vyplývající ze závěru zní, co z hlediska vlivu rozvodu na život dítěte se 

možná nemuselo promítnout do sledovaných dat? Zde jde o zpětnou reflexi výzkumu z hlediska 

metodologie, tedy charakteru nashromážděných dat, způsobu jejich sběru, limitované schopnosti 

reflexe a sdělovacích schopností dětí tohoto věku apod. (Např. touha některých dětí trávit více 

času s méně dostupným rodičem, tj. s otcem mohla být částečně motivována i péčí dítěte o něj 

mj. i proto, že otec ve většině případů musel v důsledku rozvodu změnit bydliště, tedy opustit 

místo, které dítě pokládá za domov svůj i svých nejbližších. Dítě tak může mít určitou potřebu 

pečovat o toho, z rodičů, který podle jeho představy ztratil domov.)   

 

Závěr: Autorka bakalářské práce, Michaela Zeithamová, se zaměřila na společensky 

vysoce významné téma. Velmi oceňuji dobré rozvržení obou částí práce, teoretické i praktické. 

Autorka se nespokojila s jediným výzkumným nástrojem, zvolila kombinaci dvou technik, 

verbální i neverbální metodologie. Text má poměrně dobrou úroveň. Oponentka má jen několik 

dílčích připomínek, které nejsou zásadního charakteru. Vzhledem k uvedenému navrhuji 

hodnocení předložené práce klasifikačním stupněm „velmi dobře“.     
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