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Zpracované téma je velmi aktuální, bereme-li v úvahu vysoké procento
rozvodovosti v republice a počet dětí, které bez vlastního zavinění rozhodnutím rodičů
trpí.
Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž poslední obsahuje pět kasuistik. Text o
rozsahu 66 stran je doplněn seznamem literatury a přílohami.
V 1.kapitole jsou uvedeny základní informace o rodině, tj. její funkce a historie
vývoje. Podkapitoly jsou věnovány manželství, pozdějším obtížím až po rozvod a druhá
manželství.
Druhá obsáhlejší kapitola z různých pohledů pojednává o dítěti v rozvodové situaci.
Autorka postupně rozebírá oblasti psychického života dítěte, které mohou být ve svém
vývoj rozvodem negativně ovlivněny (dětská identita, vliv konfliktu rodičů na utváření
vzorců chování). Velmi důležitá z hlediska možného ovlivnění dítěte je kapitola
věnovaná vlivu rozvodu na dítě různého věku od předškolního po dospívání. Není
opomenut ani negativní vliv rozvodu na dítě již dospělé, ačkoliv je tato skutečnost
opomíjena. Poměrně obsáhle je zpracován syndrom zavrženého rodiče.
Třetí kapitola nabízí možné typy soužití po rozvodu, kapitola následující pak uvádí
způsoby práce s rodinou. Zmíněny jsou různé formy poradenství včetně
předmanželského, zdůrazněn je význam rodinné terapie a mediace.
Autorka z obsáhlé literatury vybírá informace vztahující se k tématu, s literaturou
pracuje velmi dobře. Podařilo se jí vytvořit komplexní pohled na sledovanou
problematiku oproštěný od černobílého vidění světa. Navrhuje různá řešení rodinných
situací.
V kasuistikách uvádí rozdílné případy z hlediska věku dětí, vzdělání i rodinné
situace. Pozitivně vnímám hodnocení, kterým autorka uzavírá každou kasuistiku. Velmi
zdařilý je závěr práce.
Připomínky k práci:
V textu postrádám metodologii praktické části :
*Jak byl proveden výběr klientů pro kasuistiky? Odkud autorka klienty získala?
*Vedený rozhovor byl volný nebo strukturovaný?
*Odkud byly získány informace týkající se důvěrných údajů? (Ekonomické podmínky,
zdravotní stav atd.)
*Na mnoha místech textu se píše o preferování zájmů dítěte? Kdo tyto zájmy určuje? Je
určení vždy správné?
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě.
Klasifikace podle průběhu obhajoby : velmi dobře - výborně
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