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Diplomová práce má rozsah 80 stran autorského textu, je doplněna čtyřmi přílohami, 

pozitivně hodnotím přílohy s legislativním ukotvením asistovaného kontaktu, mediace a 

metodiku asistovaného kontaktu, stejně jako adresář poskytovatelů asistovaného kontaktu 

v Praze. 

Autorka si zvolila téma vysoce aktuální, protože při současné vysoké rozvodovosti 

neprobíhají rozchody partnerů nezřídka optimálně a možnost asistovaného kontaktu je pak 

řešením problematického předávání dětí nebo styku s druhým rodičem. Zvolené téma tak plně 

koresponduje se studovaným oborem autorky. Téma je aktuální i z pohledu sociální práce, 

protože i když není v náplni práce sociálního pracovníka, může mu pomoci při řešení 

konfliktních porozvodových situací, navíc, jak autorka uvádí, některé orgány sociální péče o 

děti tuto formu práce nadstandardně poskytují. Nejen téma je tedy aktuální, ale důležitá jsou i 

zjištění, ke kterým autorka ve své práci dospěla a která jsou využitelná v praxi. 

Cílem její práce bylo zjistit, jakým způsobem probíhá asistovaný kontakt s dětmi, jaké jsou 

jeho formy, jak se k němu staví pracovníci, kteří jej realizují, jaké mají odborné vzdělání a 

zda znají nové modely a formy asistovaného kontaktu.  Cíl práce byl tedy jasně stanoven a 

metoda k ověření cíle – dotazníkové šetření – byla zvolena optimálně. Práce dobře 

strukturována jak v teoretické, tak praktické části, kapitoly jsou víceméně vyvážené a logicky 

na sebe navazují, autorka zde prokázala, že dokáže pracovat s odbornou literaturou 

odpovídajícím způsobem. Celkově dokázala propojit teoretické poznatky s praktickými. 

Autorka se v teoretické části práce zabývá možnými aspekty rozchodu rodičů a jejich 

rodičovskou odpovědností, možnostmi úpravy styku s druhým rodičem, popisuje formy 

kontaktu s dítětem a formy jeho svěření do péče, nastiňuje možnosti řešení problematického 

kontaktu, včetně role OSPOD. Celá šestá kapitola je věnována podrobnému popisu, jak je 

asistovaný kontakt vykonáván, včetně legislativního zaštítění. Pozitivně hodnotím i zmínky o 

provádění asistovaného kontaktu ve vězení a v rámci pěstounské péče. Rovněž pozitivně 

hodnotím i uvedení možnosti rodinné terapie a nových forem tzv. Cochemského modelu a 

Familly Matters. Pozitivem je i uvedení různých forem asistovaného kontaktu v některých 

organizacích, které jej vykonávají.   



V praktické části použila autorka formu průzkumu, využila metody dotazníkového šetření, 

což je vzhledem k tématu a cíli práce optimální. I v této části práce je cíl jasně specifikován, 

autorka si postavila několik základních úkolů, jejichž splnění ji mělo dovést (a také dovedlo) 

k splnění cíle práce. Úkoly jsou jasně a stručně formulovány. Celkově je průzkum zaměřen na 

průběh a formy asistovaného kontaktu a jeho přínos pro praxi. Autorka v praktické části 

rovněž optimálním způsobem popisuje metody a pracovní postupy, které použila, včetně 

techniky sběru dat, vzorku respondentů a zpracování dat. Získané výsledky jsou přehledně 

zpracovány, doplněny grafy. Shrnutí průzkumu je poměrně rozsáhlé, ale přehledné, pozitivně 

hodnotím podrobně propracovanou diskusi. Cíl práce se tak podařil autorce naplnit, i když si 

autorka uvědomuje, že výsledky nejsou vlivem poměrně malého vzorku respondentů 

zobecnitelné. 

Práce je doplněna seznamem odborné literatury, která je uvedena odpovídajícím způsobem 

jak v seznamu, tak vesměs i ve vlastní práci (zde byla občas zaznamenána drobná 

nejednotnost). Z hlediska množství je odpovídající, je i aktuální a pozitivně hodnotím i 

uvedení cizojazyčného zdroje.  

Po obsahové i formální stránce je práce na odpovídající úrovni, stejně tak po stránce 

stylistické. 

Autorka práci průběžně konzultovala, pracovala aktivně, téma zpracovávala pečlivě, a se 

zjevným zájmem 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 výborně. 

 

 

 

V Praze 29. 8. 2016    PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 

 


