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V předložené diplomové práci se autorka snažila zjistit, jaká je současná podoba 

služby asistovaného styku rodičů s dětmi v České republice, což je téma důležité, ale 

dosud bohužel spíše opomíjené.   

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické autorka  

vymezila základní  související pojmy. Stěžejní kapitola „Asistovaný styk“ předkládá 

práci jediného autora, čímž působí spíše jako referát, než jako kapitola diplomové 

práce. 

Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, uskutečněným formou 

strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Cílem tohoto výzkumu bylo 

zmapovat, jak fungují organizace poskytující v ČR asistovaný styk rodičů s dětmi, jak 

rodiče s organizacemi spolupracují, jak je tato služba financována a jestli je podle 

názoru respondentů potřebné zapsat asistovaný styk jako samostatnou sociální 

službu. Proces výzkumu je adekvátně popsán. Postrádám však hlubší popis 



výzkumného vzorku. Autorka opakovaně uvádí, že rozhovory byly vedeny 

s organizacemi. Chybí zde informace, s kým v těchto organizacích rozhovory 

uskutečnila. Jednalo se o vedoucí pracovníky, sociální pracovníky, nebo o kohokoliv, 

kdo si udělal čas?  

V seznamu literatury nejsou internetové citace, kterých je zde výrazná převaha,  

odděleny od zdrojů knižních. Využité zahraniční zdroje jsou pouze internetové, což je 

škoda.   

Kvalitu této práce snižuje gramatická a stylistická úroveň. Je zde bezpočet chyb ve 

jmenných tvarech, ve vazbách sloves se spojkami, v interpunkci, ale také mnoho 

překlepů.   

Předložená práce nicméně spňuje náležitosti práce diplomové. Její téma bylo  

z hlediska oboru sociální práce zvoleno jednoznačně vhodně. Za přínosné považuji 

zmapování organizací poskytujících v České republice tuto službu. Tuto diplomovou 

práci doporučuji k obhajobě a v případě zdařilé obhajoby navrhuji hodnotit dobře až 

velmi dobře.  
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