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Autorka předložila práci týkající se aktuálně společensky velmi sledovaného a z hlediska sociální práce 
důležitého tématu rozvodu manželství a jeho dopadu na děti. 

V popisu legislativního rámce rozvodu používÍl autorka označení .klasický· a .smluvený", aniž by bylo 
jasné, odkud tyto terminy čerpala, vedle toho však správně uvádí i známější termíny spomý a nespomý, 
objevuje se i termín .souhlasný". 

Správně a účelně se vyrovnává s otázkou, jak s dětmi skutečnost rozpadu manželství komunikovat, do 
jakých pozic se mohou v různých případech dostat a co při tom mohou prožíval. Tyto dvě roviny má 
autorka:rozděleny do 3. a 4. kapitoly, po mém soudu by však bylo prahlednější na základě deskripce 
prožíváflí rozvodového stresu dětmi možnosti a formy účelné komunikace a podpory. Možnosti sociální 
práce v souvislosti s rozvodem autorka naznačuje v 6. kapitole, největší prostor přitom poskytuje 
mediaci, což lze považovat za přínosné. 

V sedmé kapitole předkládá Vyskočilová výsledky dotazníkového šetrení doplněné dvěma prahlednými 
grafy. Chybí explicitně vyslovené předpoklady, které jsou předloženy až v závěru práce v rámci 
komentára zjištěných výsledků. Bylo by zajímavé zjistit podrobnější údaje o vztahu k novým partnerům 
rodičů a jejich dětem. . 

Práce obsahuje 46 stran textu a je rozčleněna do sedmi kapitol, přičemž sedmou tvoří praktická část -
sumarizace poznatků získaných dotazníkovým šetrením. Většina práce je rozčleněna do tří úrovní 
nadpisů, místy však diplomandka poněkud nadbytečně požlvá i čtvrté úrovně - bylo by snad vhodnější 
příslušné kapitoly rozdělit jinak, což by prospělo prehlednosti celé práce. 

Z formálního hlediska práce vyhowje požadavkům fakulty. Závěrečný seznam literatury čítá celkem 12 
titulů, z toho jeden zákon a jeden odkaz na intemetové stránky. Přivítal bych sice širší soubor literatury, 
uvedené prameny jsou však dobra volené a obsahující sledovanou problematiku v dostatečné šíři. 
Autorka cituje formálně správně, měla by však postupovat důsledněji v označování parafrází odbomých 
textů. 

Při zpracovávání postupovala studentka dostatečně samostatně, projevila solidni přehled o sledované 
problematice a velmi účelně využívala konzultací, s mými připomínkami se vždy účelně vypořádala a 
dokázala je v textu zohlednil. 

Uvítal bych, kdyby při obhajobě studentka zodpověděla následující otázky: 

• V samém úvodu konstatuje, že ČR se řadí k zemím s vysokou rozvodovostí na rozdll od zemí se 
silnou náboženskou tradicí. Vnímá nízkou rozvodovost v religiózně orientovaném prostředí pozitivně 
nebo vidí i negativa? Pokud ano, jaká? 

• Jak může sociální pomáhající odbomík pomoci zvládat stres spojený s rozvodem dětem i rodičům? 

Závěrem konstatuji, že bakalářskou práci Dariny Vyskočilové doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnotit ji jako velmi dobrou (2). Indl. . ly 
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