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Studentka si pro svou práci zvolila stále aktuální téma, které je dostatečně zpracováno 

v odborné literatuře. V tomto smyslu nepřináší text nic nového, studentka však poskytuje 

poměrně zdařilou a čtivou kompilaci obohacenou o vlastní postřehy. Téma by si ale 

zasloužilo bohatší seznam užitých zdrojů - chybí některé důležité tituly (např. Warshak, R

Revoluce v porozvodové péči o děti nebo Matějček, Z. Krizové situace očima dítěte). Dále 

postrádám informace z odborných periodik (Psychologie dnes, Sociální práce), kde se čas od 

času objevují aktuálni zajímavé výzkumy k tématu. 

Jako závažný (vzhledem ke studiu na vysoké škole) hodnotím fakt, že studentka ve svém 

textu nerozlišuje pojem "citace" a "citát", čímž se dopouští nekorektního užiti pramenů. Jedná 

se o neznalost elementárních informací české státni normy (ČSN ISO 690, 1-2) a platné 

legislativy (121/2000 Sb., 21612006 Sb.), čímž autorce předloženého textu hrozí peněžitý trest 

nebo veřejná omluva. 

Dalším nedostatkem celé práce je nepřesně stanovený cíl v úvodu (příliš obecný - pečlivé 

splnění by vydalo na mnoho knih - stačilo zvolit jedinou z naznačených otázek a pracovat s ní 

do hloubky). 

Tyto dva důvody (s důrazem na důvod první) zbytečně snižují úroveň celé práce, která by 

se jinak blížila výbornému hodnocení. 

Méně závažně chyby: 

překlepy (již v anotaci), pravopisné chyby (čárky ve větách vedlejších) 



občasné stylistické neobratnosti (slovosled, věty bez přísudku) 

množství kategorických tvrzení bez uvedení relevantního zdroje, např.: 

s. 15: "Dívky se s rozvodem rodičů vyrovnávají poněkud snadněji než chlapci.", 

s. 18: "Velmi často se také stává, že dítě rozvod popírá.", 

s. 28: Děti ve výhradní péči matky mohou mít dlouhodobé problémy - např.z hlediska 

sexuální role, s navazováním intimních vztahů, nízkou sebeúctou. 

Především poslední uvedená teze se v laické i odborné veřejnosti skutečně traduje - ověříl 

však někdo tuto tezi výzkumem? 

Formulace typu "někteří lidé zastávají názor" nebo ,je známo" do odborné práce nepatři. 

Kapitolp 6. - Možnosti sociální práce s rodinou v rozvodu pokládám za nepříliš zdařilou, 

postrádá uvedení stěžejních kompetencí sociálního pracovníka v situaci rozvodu (např. kolizní 

opatrovnictví), použití pojmu "terapeut" je zavádějící. 

Provedené dotazníkové šetření je místy velmi podnětné, vzhledem k velmi nízkému počtu 

respondentů a nereprezentativnímu výběru dat však slouží hlavně jako inspirace k zamyšlení. 

I to je však cenné. Chybí ale správná metodologie, hypotézy jsou v textu formulovány 

poněkud skrytě. Oceňuji grafické ztvárnění některých výsledků. V příloze postrádám přesnou 

verzi dotazníku. 

Bakalářskou práci Dariny Vyskočilové celkově hodnotím jako velmi dobrou až dobrou pro 

její čtivost a citlivost, s níž byla psána. Zároveň však věřím, že se studentka v dalších textech 

vyvaruje závažných formálních a metodologických chyb. Obhajobu doporučuji zaměřít na 

kompetence sociálního pracovníka v situaci rozvodu a na přesné terminologické vymezení 

některých pojmů (terapeut - sociální pracovník - mediátor) . 
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