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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Autorka se ve své práci zaměřila na reflexi přístupu k přání dítěte během soudního řízení, 
zejména při rozvodových řízeních. Cíl práce byl jasně stanoven již v úvodu práce. Zvolené 
téma odpovídá studovanému oboru a vychází nejen z autorčiny praxe sociálního pracovníka 
OSPOD, ale i z jejího velkého zájmu o tuto problematiku. Autorka pro zkoumání daného 
tématu vzhledem k jeho citlivosti zvolila odpovídající metodu řízených rozhovorů. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala velmi dobrou schopnost pracovat s odbornou literaturou, počet 
uváděných literárních zdrojů je dostačující, použité zdroje jsou aktuální a jsou uváděny 
odpovídajícím způsobem v textu i v seznamu použité literatury. Pozitivně hodnotím i rovněž 
velmi dobrou orientovanost autorky ve stávající legislativě. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Po stránce formální a jazykové je práce z mého pohledu na vysoké úrovni, autorka prokázala 
nejen velmi dobrou schopnost práce s odborným jazykem, ale celkově i orientovanost 
v daném tématu a rovněž i v oboru práce sociálního pracovníka v této problematice. Práce je 
i velmi dobře strukturována, kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vyvážené. Celkově práce 
působí velmi dobrým dojmem jak po stránce obsahové, stylistické ale i grafické. Je přehledně 
a pečlivě zpracována. Je vidět, že autorka o práci jevila živý zájem a že se o tuto problematiku 
zajímá dlouhodobě.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Vzhledem k vysoké rozvodovosti a závažných problémů s ní spojených, včetně dopadů na 
psychiku dětí, je zvolené téma aktuální a velmi přínosné. Zaměřením na vnímání hodnoty 
přání dítěte v těchto řízeních se stává originálním a výsledky autorkou zjištěné jsou přínosné 
pro praxi. Doporučila bych některé poznatky i publikovat v odborném tisku. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce byl jednoznačně splněn, metodologie zpracování tématu je kvalitně rozpracována, 
získané výsledky jsou podrobně a přehledně zpracované. Metodický postup řešení daného 
úkolu byl odpovídající a vyvozené závěry rovněž adekvátní. Pozitivně hodnotím zejména 
vyvození výsledků a jejich interpretaci a rovněž i podrobně propracovanou diskuzi, které jsou 
z mého pohledu na vysoké úrovni. 
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Co konkrétně byste navrhovala pro zlepšení stávající situace v opatrovnických řízeních, 
zejména z pohledu sociálního pracovníka OSPOD? 
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