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Zpracovaná diplomová práce má za své téma rozbor institutu střídavé péče. Autorka institut 

střídavé péče sleduje jako výraz změn v současných rodinách. Práce přináší detailní a velmi 

kvalifikovaný rozbor fenoménu střídavé péče a jeho sociologických souvislostí, které tento 

institut dávají do kontextu s vývojem a postavením rodiny ve společnosti a nové právní 

uspořádání je pak výrazem reflexe těchto změn.  

Toto pojetí práce autorce umožňuje její poctivá  práce s celou řadou odborných publikací 

současných sociologických autorit na problematiku ( za všechny chci jmenovat Carol Smart) i 

dalších zdrojů aktuálních dat včetně právních předpisů. Rozsah  použité literatury není 

zdaleka běžný a pozitivně se odráží v celkové kvalitě práce. 

V úvodu a v teoretické části práce autorka problematiku střídavé péče do kontextu 

sociologických poznatků o změnách v rodině a tyto pak konfrontuje se způsoby právní reflexe 

těchto změn . Propojení těchto dvou rovin problematiky je dalším z  kladů práce.  

Analytická část přináší rozbor argumentů podporujících střídavou péči a též argumentů 

zpochybňujících její zavedení. Tyto argumenty autorka vygenerovala na základě shrnutí 

výsledků zahraničních výzkumů a názorů odborníků. Výsledky analýzy slouží autorce  

k posouzení, zda se střídavá péče jeví jako vhodná alternativa k péči výhradní., přičemž 

autorka vymezuje faktory, které střídavou péči ovlivňují. 

Celkově hodnotím bakalářskou práci jako nadprůměrnou. Autorka  analyzuje fenomén, 

kterému u nás zatím nebyl věnován velký prostor, empiricky nebyl dosud šířeji zmapován a 

v práci vlastně  provádí operacionalizaci problematiky nutnou pro její další empirické 

zkoumání. Práce tvoří jednotný celek, nahlížející problematiku z více aspektů (sociologický a 

právní pohled), ale i z hlediska propojení teoretické a analytické části.. S bakalářskou prací 

jsem se průběžně seznamovala v rámci konzultací, takže k její výsledné podobě nemám 

výhrady. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 

Mohla by být nominována na pochvalu děkana. 
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