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Téma práce je aktuální. Problematika rozvodu a rozpadu rodiny v globální společnosti nabývá 

hrozivých údajů a je i předmětem sociálně patologického vývoje a zkoumání nejen osobnosti rodičů 

samotných, ale hlavně i těch, kterých se týká nejvíce- dětí. Děti postižené rozvodem procházejí 

vývojem blízkému pojetí F. Koukolíka, který ho výstižně popsal ve své dnes již známé publikaci 

„Vzpoura deprivantů.“ 

Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části použila autorka literární 

zdroje českých autorů, kteří ve většině patří ke klasikům zabývajícím se rodinou, postrádáme zde 

podle našeho názoru srovnání s některými zeměmi Evropy a efekt s jakým řeší problematiku péče o 

děti zejména formou střídavé a výlučné péče, které jako předmět svého zájmu autorka řeší 

v praktické části své práce. Například v Německu již poměrně dlouho existuje instituce nesoucí název 

„Škola pro rodiče“, kde se připravují pod vedením týmu odborníků nejen uchazeči pro vstup do 

manželství, ale i rodiče po rozvodovém řízení. Jsou vedeni k toleranci, cílené komunikaci a novým 

formám výchovy svých dětí. Námitky lze vznést na neúplnost vymezení funkcí rodiny. Kromě 

uvedených čtyř primárních ještě existují výchovná, ochranná, domestikační a funkce sekundární 

rekreační, relaxační, zájmová. Není jasné co má na mysli autorka na str. 14, kde konstatuje: „že 

rozvod je definován většinou negativně“, pak je nutno uvést také jeho pozitivní význam. Odborná 

literatura je již staršího data a neuvádí např. některé aktuální trendy v komparaci ČR a Francie a jiné 

země v porozvodové péči o děti uvedené v knihovně Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. 

Nutno konstatovat, že přes výše uvedené připomínky byly vyčerpány základní okruhy problémů, 

které do této oblasti patří.

Cílem praktické části je konfrontace a komparace postojů 6 odborníků z praxe na svěřování dětí do 

péče po rozvodu  především do střídavé péče. Tato forma má své zastánce i odpůrce nejen v ČR, ale i 

Evropě. Výzkum je proveden pomocí dvou metod, analýzou dokumentů a polostrukturovaného 

interview. Formulace hypotéz je jasná, srozumitelná. Analýzy dokumentů vhodně vyústily do šesti 

kazuistik, které autorka shrnula na konci do závěrů, vědoma si však omezenosti zobecnitelnosti faktů. 

Hypotézy druhá a třetí byly potvrzeny, první na 50%. I přes malý počet kazuistik (6) a výpovědi 6 

odborníků z praxe formou polostrukturovaného interview, lze tuto práci považovat za přínosnou pro 

praktické využití a další ověření výzkumem širšího významu. Formální úroveň a úprava práce 

odpovídá požadavkům. Cíl práce byl splněn.

Otázky :

1) Můžete uvést formy péče o děti po rozvodu kromě výlučné a střídavé péče ?

2) Kterou formu péče o děti po rozvodu navrhujete jako nejefektivnější a proč ?
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