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Text posudku: 

 

 Předkládaná bakalářská práce se zabývá citlivým tématem narušení vztahu mezi rodiči 

a děti v důsledku rozvodu a pohledem sociální práce na takto vzniklé situace. V práci jsou 

vytyčeny dva hlavní cíle, přičemž první cílem je, jak autorka uvádí, zjistit, jaké důsledky může 

mít rozvod rozvádějících se manželů a jejich jednání na vztahy mezi rodiči a dětmi. Druhým 

cílem pak je zjištění možností, jak lze z pohledu sociální práce pracovat s dětmi s narušenými 

vztahy s rodiči právě v důsledku rozvodu. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou 

část, přičemž je logicky rozčleněna do šesti kapitol s následným dělením do příslušných 

podkapitol.  

 Teoretická část je převážně kompilačního charakteru, kdy autorka pracuje s dostupnou 

literaturou k danému tématu. V první kapitole uvádí čtenáře do problematiky, kdy popisuje 

rozvodovou situaci v rodině. Dále se ve druhé kapitole zabývá možnostmi péče v době před a po 

rozvodu, přičemž neopomíjí ani tolik diskutovanou střídavou péči. Třetí kapitola je pak 

zaměřena na popis konfliktu mezi rodiči a jeho vliv na vztah rodič-dítě. Čtvrtá kapitola je 

stručnou sondou do popisu rolí dítěte v rozvodové situaci. V páté kapitole se následně autorka 

velmi podrobně věnuje syndromu zavrženého rodiče, díky čemuž čtenář získává ucelenější 

představu o této problematice.  

 Praktická část je obsažena v šesté kapitole, jejíž obsah je zúžen pouze na praxi OSPOD 

s dětmi z rozvádějících se rodin, ačkoli v úvodu práce je uvedeno, že bude zkoumat, jak lze z 

pohledu sociální práce (širší vymezení) pracovat s dětmi s narušenými vztahy s rodiči v 

důsledku rozvodu. Jako metodu zjišťování informací autorka zvolila dotazníkové šetření 

(dotazníky s odpověďmi jsou dostupné v příloze práce), kdy e-mailem oslovila celkem 22 

pracovníků odboru orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Praze a ve Středočeském kraji 

(návratnost byla 6 vyplněných dotazníků). Ze zadání není zřejmé, jakou metodiku zvolila 

k výběru oslovených pracovníků (náhodný výběr, všichni pracovníci OSPOD nebo jen vedoucí 

apod.). Informace, které autorka získala, jsou zajímavou sondou do praxe týkající se daného 

tématu, nicméně z nich nelze učinit obecnější závěr.   

Zdůvodnění, závěr:  

 Předkládaná bakalářská práce splňuje základní požadavky kladené na vysokoškolské 

závěrečné práce. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o práci převážně kompilační, nicméně čtivě 

psanou. První cíl práce autorka naplnila, druhý cíl se podvedlo naplnit jen částečně, neboť se 

autorka omezila pouze na možnosti sociální práce v rámci činností orgánu sociálně-právní 



ochrany dětí (a jejich doporučení) bez podrobnějšího popisu metod práce s dětmi a rodiči 

v rozvodu. Autorka zde zmiňuje několik vybraných organizací, které se dané problematice 

věnují, nicméně chybí srovnání jednotlivých metod (např. terapie, rodinná mediace), které se 

v této oblasti využívají.  

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:  

1. Jakou roli může mít mediace v předrozvodové a porozvodové péči? 

2. Jak metodou autorka vybírala pracovníky, které s dotazníkovým šetřením oslovila?  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: D-uspokojivě 
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