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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
Kladně hodnotím:
Výběr tématu a snahu o jeho empirické uchopení i poukázání na důležité aspekty 
porozvodové péče. Za podstatné považuji poukázání na mýty spojené se střídavou péčí i na 
skutečnost dlouhodobějšího uspořádávání střídavé péče, která po překonání prvotních obtíží 
může vést k uspokojivému ustanovení péče o dítě. V práci je též poukázáno na významné 
výchovné rozdíly mezi omezenou „víkendovou“ péčí o dítě, která může vést k opomíjení či 
ignorování výchovných problémů a střídavou péčí, která nutí oba rodiče ustanovit ve 
výchově pravidla a zachová přirozenější charakter výchovy.

Připomínky: 
Zásadní připomínkou je absence postupu zpracování kazuistik, z čehož vyplývá i menší 
průkaznost argumentů podporující stanovené předpoklady a odpovědi na dílčí výzkumné 
otázky.
V rámci dílčích cílů uvádíte otázku, zda má rozvodový konflikt shodnou proměnnou, která 
ovlivňuje uzavření dohody mezi rodiči. V rámci výzkumné části však není patrno, o které 
proměnné jde – nejsou zřetelně označeny.

Autorka předložila teoreticko-empirickou práci dotýkající se aktuálního tématu, a to 
střídavé péče o dítě po rozvodu rodičů. Porozvodové uspořádání výchovy dítěte je, 
vzhledem k počtu rozvodů, velice významných tématem. V současné době zaznamenáváme 
zvyšující se zájem o možnosti využití tzv. střídavé péče o dítě, tzn. ustálenou péči obou 
rodičů, kteří formálně ukončili společné soužití. Stále častěji je kladena otázka, zda toto 
uspořádání přináší, oproti ustálenému zvyku svěření do výhradní péče matky, pozitivní 
aspekty do výchovy či naopak. V současné době není k dispozici dostatečné množství 
empirických výzkumů, které by na tuto otázku jednoznačně odpověděly, současně je nutno 
vždy počítat s nutností individuálního posuzování případů. Autorka zvolila pro svou práci 
empirickou metodu případových studií, na kterých se pokusila ověřit platnost vlastních 
výzkumných předpokladů, které potvrzují přínosnost střídavé péče. 

Náměty k diskusi:
 Objasněte způsob analýzy výzkumných výsledků, tj. jakým způsobem jste 

přistoupila ke zpracování případových studií. Podpořte odpovědi na vlastní 
výzkumné otázky důkazy, které se objevují v uvedených kazuistikách.

 Z jakých empirických údajů čerpáte podklady pro potvrzení spolupráce mezi 
sociálními pracovníky, psychology atd. – uskutečnila jste s těmito odborníky např. 
rozhovor či jde o argumentaci opřenou o případové studie.

 Na s. 49 uvádíte podkap. 5. 3. Názor psychologa na střídavou péči. Není jasné odkud 
byly tyto názory čerpány – objasněte.
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