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Téma diplomové práce je z hlediska současné doby velmi aktuální a zejména
v posledních týdnech často zmiňované mezi odbornou i laickou veřejností. Z tohoto pohledu
je zvolené téma vysoce aktuální a odpovídá i zaměření studia a pracovního zaměření
diplomantky.
Cílem práce bylo přiblížení střídavé péče jako jedné z forem porozvodového
uspořádání a poukázání na aspekty, na které je třeba se při volbě tohoto uspořádání zaměřit.
Z tohoto hlediska byl cíl práce splněn – autorka se aspekty optimálního uspořádání v rámci
střídavé péče zabývá jak v teoretické části, tak v části praktické (formou zvolených a
popsaných kazuistik).
Práce má rozsah 67 stran autorského textu, včetně grafů a tabulek. Je doplněna
seznamem použité literatury, počet titulů je adekvátní diplomové práci, zdroje jsou aktuální a
jsou uvedeny odpovídajícím způsobem v seznamu i v textu (zde občas ne zcela jednotným
způsobem). Práce je uzavřena přílohou, kde je uveden použitý dotazník.
V teoretické části se autorka zabývá rodinou a její funkcí, jednotlivými fázemi
rozvodu a možnostmi sociální práce s rodinou v období rozvodu i po něm. Dále popisuje
legislativní vymezení střídavé péče a zahraniční zkušenosti s ní. Již v teoretické části se
autorka snaží za využití dostupné literatury popsat klady i zápory střídavé péče z hlediska
rodičů i dětí, což pozitivně hodnotím. Za cenné také považuji, že uvádí i nezbytné
předpoklady, za kterých je možné střídavou péči realizovat, na což je v praxi bohužel často
zapomínáno. Z tohoto hlediska je práce přínosná. Teoretická část je dobře strukturovaná,
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, práce je vyvážená. Autorka prokázala svou
znalost dané problematiky i znalost odborné terminologie, kterou používá odpovídajícím
způsobem
V praktické části použila autorka kombinaci metody dotazníkového šetření a kazuistik.
Pozitivně hodnotím, že vlastní dotazník, který v práci autorka použila, si ověřila napřed
formou předvýzkumu. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit postoje odborné veřejnosti –
sociálních pracovníků, psychologů a rovněž i právníků na střídavou péči a porovnat její klady
a zápory opět pohledem zmíněných odborníků. Hypotézy jsou stanoveny jasně a stručně, jsou

snadno ověřitelné pomocí dotazníkového šetření. Výsledky dotazníkového šetření jsou pak
zpracovány přehledně i pomocí grafů, přehledů.
Cíl celé práce – popsat střídavou péči jako jednu z forem porozvodového uspořádání
byl splněn. Cíl dotazníkového šetření rovněž, došlo však k mírnému odklonu od tématu –
dotazníkové šetření se zaměřuje spíše na podmínky realizace střídavé péče (věk dítěte,
interval střídání), vlastní zhodnocení kladů a záporů tohoto uspořádání je zmíněno pouze
z části. Přesto pozitivně hodnotím aktuálnost, zaměření a cenné poznatky získané formou
dotazníkového šetření. Získané výsledky dokreslují uvedené kazuistiky, jejichž výsledky
autorka zpracovává v diskusi.
Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a provádět dotazníkové
šetření a výsledky získané z teoretické části aplikovat v části praktické. Práce má velmi
dobrou formální úroveň, jak jazykovou, stylistickou, tak i grafickou (velmi pěkné zpracování
grafů a tabulek). Za cenné považuji zjištění, že střídavou péči preferují sociální pracovníci a
právníci, odmítají psychologové. Toto zjištění by si zasloužilo další zkoumání příčin tohoto
stavu, což autorka také nastiňuje. Cením si také snahy diplomantky o nestranný přístup.
Diplomantka svou práci v rámci svých možností s vedoucí práce konzultovala, ke
zpracování se stavěla iniciativně a z jejího přístupu byl znát její zájem o danou problematiku.

Předložená diplomová práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na
diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Předloženou diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře.
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