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    K volbě tématu motivovala studentku odborná praxe, kterou absolvovala v organizaci FOD a na 

OSPOD. Zde se dostávala do kontaktu se složitými situacemi rozvádějících se rodin i s náročným 

porozvodovým obdobím, zaujala ji především problematika střídavé péče. 

    Teoretická část je zaměřena na objasňování základních pojmů. Větší pozornost věnuje autorka 

reakcím dětí na rozvodovou situaci. Tímto tématem se zabývá více autorů, vidím tedy jako 

nedostatek, že studentka cituje pouze jednu odbornou publikaci, další zdroje neuvádí. Nejrozsáhlejší 

je kapitola 5. Rozvod a rozhodování o dětech, která koresponduje se zaměřením práce. Objasňuje 

základní dva typy rozvodu, rozvod dohodou a „sporný“ rozvod, popisuje průběh rozvodu. I v této 

kapitole je citována stejná publikace, další zdroje neuvádí. Za nedostatek považuji i to, že autorka, 

která zmiňuje Zákon o rodině, nereflektuje změny, ke kterým došlo v lednu letošního roku. V 

teoretické části postrádám problematiku střídavé péče, která je hlavním tématem praktické části.  

Autorka si dala za cíl zjistit, jaký je názor odborníků na střídavou péči, v jakých případech a za 

jakých podmínek ji považují za vhodnou. Použila metodu polostrukturovaného interview a analýzu 

dokumentů. Pomocí nich ověřovala předpoklady uvedené na str. 32. Za dobře zformulovaný je 

možné zhodnotit pouze předpoklad třetí, ve kterém uvádí, že střídavou péči navrhují především 

muži, ženy naopak upřednostňují péči výlučnou. Autorka vytvořila 6 kazuistik podle informací z 

dokumentace klientů, neuvádí ale, z jaké instituce tato dokumentace pochází, pouze z textu nepřímo 

vyplývá, že se nejspíše jedná o OSPOD. Na závěr každého případu stručně hodnotí střídavou péči z 

hlediska vhodnosti pro děti. Rozhovory s vybranými odborníky na téma střídavá péče vyjadřují 

jejich osobní postoje, ale přinášejí i cenné zkušenosti z praxe. Je možné kladně hodnotit, že kromě 

sociálních pracovnic OSPOD byli zařazeni respondenti i z jiných oblastí či profesí, pracovník FOD, 

psycholožka, mediátorka. V kapitole 9 shrnuje závěry z rozhovorů a případových studií, zhodnotila 

klady a zápory tohoto řešení, jako nejvýznačnější podmínku pro jeho fungování uvádí vzájemnou 

komunikaci a ochotu ke spolupráci obou rodičů. V závěrečné kapitole pouze rekapituluje obsah 

práce. 

     Celkový rozsah práce je přiměřený. Vzhledem k dostatečné nabídce literatury k této 

problematice mohla studentka využít více aktuálních odborných zdrojů. Po formální stránce práce 

vyhovuje požadavkům. Stylistická úroveň je dobrá, v textu se nachází gramatické chyby( např. str. 

32, 35, 52.. str. 14, 64 – chybně napsané jméno autora – Matějíček – Matějček) 

 

 

Otázky k obhajobě: 

- K jakým změnám dochází při řešení porozvodové péče o děti v poslední době,  který typ 

porozvodové péče je preferován v současnosti, co k těmto změnám přispělo? 

- Ve své práci zmiňujete Zákon o rodině, k jakým změnám došlo v souvislosti s Novým občanským 

zákoníkem? 
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