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 Autorka bakalářské práce se zabývá vlivem rozpadu rodiny na psychiku a vývoj dítěte, 

zvažuje otázku, zda rozvod či rozchod rodičů má vždy jednoznačně negativní dopad na dítě a 

uvádí možnosti prevence nebo zmírnění případných negativních vlivů rozvodu z hlediska 

možností sociální práce. Vzhledem k tomu, že v současné době prochází rodina jako taková 

krizí (vysoká míra rozvodovosti, preference nesezdaných partnerských soužití), jedná se o 

téma velmi aktuální.  

Rozsah práce je přiměřený (69 stran textu teoretické a praktické části, v přílohové části 

je uveden seznam odborných zařízení, která se zabývají prací s rodinou, tabulkou míry 

sňatečnosti a rozvodovosti, dále kresbou rodiny dítěte, které prošlo rodinnou krizí). Rozsah 

práce tak odpovídá požadavkům na vypracování bakalářské práce. Zaměření práce je spíše 

teoretické (teoretická část převažuje nad částí zaměřenou prakticky), ale práce je doplněna 

přesahem do praxe – autorka se intenzivně zabývala možnosti odborné pomoci rodinám, které 

se ocitly v krizi z pohledu možností sociální práce, navázala kontakt s pracovištěm OSPOD. 

Autorka se zabývá partnerstvím a manželstvím od prvopočátku navázání vztahu, přes rodinné 

krize, rozpad rodiny a vznik nových partnerských vztahů a rodin. Zde se pak zabývá vlivem 

nově vzniklé rodiny na vývoj dítěte. Podrobně rozpracovává možné vlivy rozvodu na dítě 

(včetně nyní hodně diskutovaného syndromu zavrženého rodiče), zabývá se typy 

porozvodového uspořádání (včetně opět velmi aktuální střídavé péče) a dále již zmíněnými 

možnostmi práce s rodinou. Uvádí poměrně velké množství variant této pomoci, nejen pro 

dospělé, ale i pro děti, které jsou zasažené krizí rodiny. Cenné je z tohoto pohledu zaměření 

na prevenci možného negativního dopadu rozvodu na vývoj dítěte. Poměrně podrobně jsou 

zmíněny možnosti a metody práce, které má sociální pracovník v této oblasti. Zabývá se i 

možnostmi rodinné terapie a manželského poradenství, dále i zatím ne zcela běžně 

využívanou možností mediační péče. V praktické části autorka uvádí čtyři podrobně 

rozpracované případové studie - kazuistiky, kde na několika věkových kategoriích, kdy 

k rozvodu došlo v různých věkových obdobích dítěte, popisuje vliv rozvodu rodičů na jejich 

další vývoj a adaptaci na nové podmínky. Autorka připojuje i vlastní komentář – pohled na 



nastalou situaci a zmiňuje i možnosti sociální práce, které byly využity. Cíl práce byl z tohoto 

hlediska splněn. 

Práce má adekvátní strukturu, po metodologické stránce odpovídá požadavkům na 

vypracování bakalářské práce. Je doplněna seznamem použité literatury, prolínají se aktuální 

zdroje se staršími, které ale odpovídají danému tématu. Mimo českých autorů uvádí i 

zahraniční publikace v českém překladu a dále i zahraniční zdroj v původním znění. Citace 

v textu jsou přiměřené, formálně správné, jazyková a stylistická úroveň práce velmi dobrá.  

Autorka tak prokázala souhrnnou informovanost ve zvoleném tématu a hlubší zájem o 

zvolené téma. O téma se hodně zajímala, samostatně vyhledávala zdroje informací, pravidelně 

práci konzultovala a stavěla s k vypracování práce odpovědně. Adekvátně užívala odbornou 

terminologii a prokázala znalost odborného jazyka. Rovněž prokázala schopnost samostatně 

se orientovat v odborných zdrojích, vhodně pracovala s informacemi, dokázala nacházet mezi 

nimi vztahy a vyjádřit své stanovisko k nim.  Interpretace získaných poznatků z případových 

studií byla odpovídající, dokázala shrnout a zobecnit závěry své i poznatky uvedené 

v teoretické i praktické části. 

Za cenné pokládám, že se autorka nezaměřila pouze na obecně známé negativní 

dopady vlivu rozpadu rodiny na dítě, ale že se zabývala možnostmi prevence a zmírnění 

těchto negativních dopadů. Uvádí konkrétní postupy, které pokud jsou dodrženy, zmírní 

negativní dopad rozvodu na dítě. Pokud by studentka pokračovala v tomto tématu např. 

formou magisterské práce, doporučovala bych rozšířit případovou práci o další případové 

studie zaměřené na různé věkové kategorie a rozpracování vlivů použitých intervenčních 

metod.  

Předložená bakalářská práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze 25. 8. 2011    PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 

 


