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Jedna ze situací, kdy základní pojmy autorčiny práce jsou velmi aktuální a jejich interpretace přínosná je 
„střídavá péče o dítě“. 
Nejde v této situaci mnohdy o průnik tzv. „ nejlepšího zájmu dítěte“, práva spolurozhodování dítěte o své 
výchově a posouzení psychologem – za všech okolností ?

V předložené bakalářské práci se autorka zabývá problémem práva dítěte spolurozhodovat o své 
výchově. Jde o problém, kterému odborná ani laická veřejnost nevěnuje příliš pozornosti (nežijeme 
v kultuře, ve které by tento faktor byl významně akceptován), zároveň však, v důsledku společenských a 
kulturních proměn se otevírá jeho složitá interpretace. Autorčin přínos spočívá v rozšíření tohoto 
konceptu a jeho významu do souvislostí mimo právní rámec, ze kterého jsme na tento pojem byli zvyklí. 
Je zřejmé, že k této kategorii lze přistupovat z různých hledisek. Jejich evidence je vkladem pro ujasnění
si šíře a významu tohoto pojmu.
Primární výklad tohoto konceptu jako základního pojmu je součástí té filosofie výchovy, v jejichž cílech je 
zakotvena svébytnost, jistota sebevědomí, vůle….. Určité limity přináší výchovně vzdělávací cíle a s tím 
související pedagogické a psychologické problémy. Autorka uvádí jeden z pojmů vstupujících do této  
složitosti  tzv.“nejlepší zájem dítěte“, pojem, který obsahuje nepochybně rozdílnou dimenzi, než známé 
pojetí, kdy „ rodiče chtějí pro své dítě to nejlepší“ a realitou, která je s jejich představou v rozporu.  Pojem 
výchovy  „v nejlepším zájmu dítěte“ dostává nový význam.
Další část textu obsahuje akcent na hledisko práv dítěte, které přináší  proměny ve vztazích rodinného 
uspořádání, mezinárodních vztahů, rozdílného sociokulturního zázemí. Autorka předpokládá  v těchto 
situacích změny v hodnotové orientaci. V souvislosti s tím se nabízí otázka - není tato  kapitola určitou 
redukcí v procesu tvorby hodnotové orientace? Hodnotová orientace rodičů, blízkých, učitelů,
vychovatelů je nepochybně jednou ze silných determinant ovlivňujících práva dítěte spolurozhodovat o 
své výchově. Složitost problému spočívá v jeho komplexitě a mnohostranné souvztažnosti, kdy množství 
faktorů se stává jeho součástí. 
Klíčovým problémem, jak autorka v další kapitole uvádí je právo dítěte na vyjádření vlastního názoru. Jde 
o téma, které má široké pedagogické a psychologické souvislosti, ve kterých lze hledat impulzy pro jeho 
řešení a jednoznačně je podnětné se jím zabývat.
Mezi základní přednosti práce patří, že  autorka vyjmula tuto problematiku z právních souvislostí a 
nastolila ji jako komplexně řešený problém, který je v odborné literatuře poněkud opomíjený. Práce je 
doplněna  bohatým seznamem literatury.
Práci doporučuji k obhajobě.


