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Aneta Mudrochová se ve své bakalářské práci věnuje problematice rozvodů. Autorka se rozhodla dané 

téma reflektovat především prostřednictvím interpretací dětí (dnes již dospělých), jejichž rodiče se 

v minulosti rozvedli. Autorku zajímá, jak její informanti zpětně reflektují důvody, průběh a důsledky 

rozvodu v jejich vlastní (primární) rodině. Konkrétně se studentka ptá, jak samotní aktéři (tedy dospělé 

děti) zpětně interpretují dopady rozvodového řízení rodičů na jejich vlastní (pozdější) životy.   

 

Aneta Mudrochová reflektuje ve své bakalářské práci poznatky a přístupy různých vědních disciplín. 

Kromě zdrojů antropologických a sociologických se v práci hojně objevují odkazy na zdroje 

psychologické, legislativní a poradenské. Bakalářská práce se vyvíjí od obecného vymezení rodiny 

a manželství, pokračuje komparací kulturních specifik příbuzenských systémů různých společností 

a poté následuje důležitá (ale obsáhle popsaná) problematika rozvodu. Fenomén rozvodu rozpracovává 

autorka v průběhu několika kapitol (5–8). V této fázi práce převládají především přístupy psychologické, 

legislativní a poradenské. Je trochu škoda, že se autorce zde nepodařilo více zakomponovat i poznatky 

sociologie a antropologie. Na druhou stranu je dobré ocenit, že i tyto popisné a vymezující kapitoly 

autorka průběžně doplňuje o postřehy a závěry ze svého výzkumného šetření.  

 

V průběhu svého terénního výzkumu realizovala Aneta Mudrochová rozhovory s šesti informanty, kteří 

pocházejí z rozvedených rodin. Sama autorka upozorňuje, že v tomto vzorku výrazně převládají ženy, 

což může potenciálně ovlivnit výsledky výzkumu. I přes tuto skutečnost představují autorčina empirická 

data zajímavý vhled do analyzované problematiky. Bakalářská práce Anety Mudrochové je zajímavě 

koncipovaná a poměrně logicky strukturovaná. Autorka prokazuje dobrou znalost tématu a adekvátní 

schopnost realizovat výzkumné šetření. Text bakalářské práce však obsahuje i dílčí rezervy. Kromě výše 

uvedeného se jedná například o dílčí stylistické nepřesnosti, drobné překlepy (Erikson místo Eriksen) 

a občasné docela krátké analytické pasáže (v porovnání s délkou doslovně přepsaných výpovědí 

informantů – viz str. 24-25, 42-43).       

Po zvážení výše uvedených závěrů navrhuji bakalářskou práci Anety Mudrochové hodnotit známkou C.     

V Pardubicích 27.5.2021                                                                                                                    Tomáš Retka 


