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Předkládaný text je přepracovanou verzí neobhájené bakalářské práce. Hlavní námitky se týkaly 
především: 
a) širokého tématického záběru rozprostírajícího se mezi sociální změnou, sociologickou epistemologií 
a aktérskou rovinou; 
b) špatně vypracované teoretické části; 
c) nejednotného citačního úzu a přílišné tezovitosti textu.  
 
V přepracované verzi byly tyto nedostatky odstraněny. Text se vyznačuje cílem, který je omezen na 
srovnání konceptualizace příčin rozvodovosti v případě Chicagské sociologické školy a současné 
sociologie. I když by si sousloví “současné sociologie” zasloužilo lepší specifikaci, zjištění a jejich 
srovnání jsou transparentní a srozumitelná.  
 
Tématicky lze práci zařadit mezi reflexivní přístup, který se snaží objasnit formování sociologické 
epistemologie ve výzkumu rozpadu rodiny. V tomto směru text srozumitelně popisuje konceptualizaci 
příčin rozvodovosti u Chicagské sociologické školy. Velice dobře ho kontextualizuje a poukazuje na 
výzkumné a explanační strategie této školy v případě rozvodu. To samé lze říci i v případě současné 
sociologie. Zde by stálo za úvahu ji vzhledem k časovému a teoreticky neurčitému vymezení ji lépe 
specifikovat. Nicméně zvolení autoři jsou vzhledem k danému tématu relevantní a poukazují na 
konceptualizace rozpadu rodiny, které jsou pro “současnou sociologii” typické.    
 
Stejně tak z textu zmizel nejednotný citační úzus. Co v textu přetrvává je na mnoha místech jeho 
tezovitost. Řada odstavců by si zasloužila ucelenější komentáře, které by vedly k lepší logické 
koherenci textu. Ve srovnání s předešlou verzí je ale text mnohem srozumitelnější a splňuje kritéria 
bakalářské práce. Podle průběhu obhajoby navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou.   
 
 
 
Doplňující otázky: 

1. Tématicky lze práci řadit mezi reflexivní sociologii. Zdůvodněte, proč je reflexivní přístup v 
sociologii relevantní a jaký má přínos pro sociologii jako vědní obor. 
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