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Cílem bakalářské práce je na konkrétních případech popsat proces proměny struktury rodiny v             
důsledku rozvodu. Práce svým zaměřením odpovídá tradičnímu sociologickému tématu z oblasti           
sociologie rodiny. Takto vymezenému cíli práce odpovídá její struktura. Nejprve přibližuje koncept            
rodiny. Na podkladě relevantní literatury, především Pierra Bourdieua, Sylvie Yanagisako a Jane            
Collier upozorňuje na mnohoznačnost pojmu, který je kontextuálně využíván v různých oblastech, ať             
již to oblast práva či politiky. Rozvod oproti tomu se snaží ukotvit především v Beckově teorii                
individualizace. V tomto smyslu pak Mario Vajda obrací pozornost na aktéry, kteří mají zkušenost s               
rozvodem a zajímá se o to, jak se proměňuje struktura rodiny v důsledku rozvodu. Na základě                
polostrukturovaných rozhovorů popisující průběh manželství se snaží ukázat způsob proměny          
struktury rodiny.  
 
Text je vzhledem k záměru adekvátně strukturovaný, je zpracovaný na podkladě relevantní literatury             
a splňuje parametry bakalářské práce. Přesto má několik nedostatků. První z nich je nesystematické              
provazování teoretického rámce. Na jedné straně se opírá o Bourdieuho mnohočetnost pojmu rodiny,             
na druhé straně v souvislosti s rozvodem o Becka. Souvislost mezi těmito teoriemi není zjevná.               
Podobně není systematicky vysvětlen centrální pojem práce - struktura rodiny a na základě             
pořízených rozhovorů není zcela jasné, co bylo vzhledem k tomuto tématu sledováno a co se mění.                
Práci by rovněž prospělo ucelenější shrnutí, které by ukázalo souvislost mezi sledovaným tématem a              
používanými teoriemi. Přes tyto nedostatky Mario Vajda prokázal schopnost formulovat předmět           
svého zájmu a zprostředkovat ho na základě provedeného výzkumu. Předkládanou práci doporučuji k             
obhajobě a podle úrovně obhajoby navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
Doplňující otázka: 

1. Jedna z mých námitek se týká struktury rodiny. Vysvětlete, co je určující pro vymezení 
struktury rodiny a jak dochází k proměně struktury rodiny v případě rozvodu?  
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