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Předložená bakalářská práce se věnuje střídavé péči o děti rozvedených rodičů 
jednak z hlediska jejích specifik ve srovnání zejména s výhradní péčí, jednak z hlediska 
relevance tohoto institutu v kontextu proměn rodiny a jejích funkcí v postmoderní 
společnosti. Práce tak kombinuje především pohled právnický a sociologický, které jsou 
dle potřeby doplněny psychologickými a dalšími náhledy na sledovanou problematiku. 
Toto propojení se podařilo autorce provést většinou promyšleně a účelně.   

Autorka si stanovila adekvátní a dobře zdůvodněné cíle práce, k jejichž dosažení 
cílevědomě v práci postupuje. Základní tezí studie je  předpoklad, že institut střídavé 
péče reflektuje probíhající proměny rodiny, charakterizované mimo jiné zvýrazněním 
emocionální funkce rodiny v době její významně snížené stability. Oprávněnost zavedení 
střídavé péče autorka analyzuje podle vybraných kriterií, stanovených na základě 
relevantní odborné literatury (cíle rodičovské péče, zájmy dítěte a rovnost pohlaví).  

Téma je uvedeno zasvěceným a při své stručnosti výstižným popisem institutu 
střídavé péče z hlediska rodinného práva a základních rolí, které jsou mu tímto zákonem 
stanoveny, vč. upozornění na hlavní problémové body. Následuje propracované využití 
teorie individualizace společenských vztahů pro vysvětlení psychologických souvislostí 
střídavé péče. Poměrně široký záběr na sledovanou problematiku autorka potvrzuje také 
např. zahrnutím hodnotově-normativních teoretických východisek obsažených v právních 
dokumentech ČR a EU. Přiměřená pozornost je věnována popisu vývoje příslušné 
legislativy a jejího uplatňování v České republice. 

V analytické části autorka využívá převážně sekundárních zdrojů poznatků 
k tématu, především zahraničních. Zpracovává je tématicky, což má své opodstatnění, 
ale neumožňuje to pochopit zkušenosti jiných zemí v jejich národním kontextu. To cítím 
jako dílčí slabinu textu (autorka ovšem uvádí základní informace o výzkumech, jejichž 
publikované výsledky využívá). Dále kombinuje rozbor výsledků publikovaných 
empirických šetření, především kvalitativních, s názory odborníků, zjišťovaných však 
výhradně z jejich publikační činnosti. Škoda, že nepoužila nějakou metodu primárního 
získávání informací, kde by více uplatnila vlastní přístup.  

Autorka při zpracování práce postupovala důsledně podle vytýčených obecných a 
dílčích cílů. Využila relevantní metodologické přístupy, byť se jedná převážně o práci s 
literaturou. Tu zvládá systematicky a cílevědomě, výběr literatury je relevantní tématu i 
bakalářské práci. 

Přes celkově kvalitní zpracování bakalářské práce k ní mám dílčí připomínky:  

V kapitole „Cíle rodičovské výchovy a péče“ se dost dobře nepodařilo naplnit 
záměr autorky (jak já mu rozumím) vysvětlit tyto cíle na základě časově proměnlivých 
funkcí rodiny, zejména funkce výchovné. Rodinné funkce jsou zmíněny poněkud 
neuspořádaně, některé zmiňované souvislosti se opakují, s literaturou se zde pracuje 
méně systematicky. 

Na s. 42 autorka píše: „Materiální podpora ze strany rodiny je pro dítě podstatná 
především proto, aby nabylo určitého statusu ve společenství vrstevníků. Její výše se 
odvíjí mimo jiné od typu školy, kterou dítě navštěvuje, oblečení a školního vybavení, 
zájmových aktivit, kterým se dítě věnuje, stejně jako od kvality a dojmu, kterým působí 
jeho domov – to vše vyžaduje finanční výdaje rodičů, neboť základní finanční podpora 
státu může v případě nutnosti zajistit jen to nejnezbytnější vybavení.“ Myslím, že 
materiální podpora rodiny má jiné hlavní poslání (zabezpečení materiálních a potažmo 
dalších potřeb dítěte). Neodvíjí se od „...školy ... aktivit ... dojmu ...“, ale naopak tyto a 
další aspekty života dítěte se odvíjejí od možností rodiny jej materiálně zabezpečit 



Celkově lze bakalářskou práci hodnotit pozitivně zejména pro koncentrovanost 
výkladu a logicky propracovaný postup při jejím zpracování, důsledně vycházejícím ze 
stanovených cílů. Autorka předložila převážně dobře čtivý text a zajímavě podaný výklad 
analyzovaného jevu. 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny formální a věcné požadavky a lze ji 
doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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