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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah práce se plně shoduje s názvem a cíli.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je velmi pěkně strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a doplňují se.  

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Autorka užívá odbornou terminologii odpovídající danému tématu, formální a jazyková úroveň je vysoká, práce 

působí kultivovaně. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Grafické zpracování je vhodným doplněním údajů a podtrhuje zjištěné výsledky. 

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Studentka  od počátku projevovala  pečlivý přístup, byl patrný zájem, velmi dobře spolupracovala, sama aktivně 

vyhledávala vhodné zdroje, její práce byla tvůrčí . 

    1           2     3       4 

 

 



 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

V práci bylo použito dostatečné množství zařazených zdrojů , drobná připomínka je k absenci zdroje občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb., do kterého byl implementován původní zákon o rodině č. 94/1963 Sb. Studentka tuto 

změnu ve své práci uvádí. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teretická část podává obsáhlý výklad funkcí a vývoje rodiny. Zabývá se jednotlivými fázemi rozvodového řízení, 

příčinami rozvodu, reakcí dětí na situace v rodině a možnostmi práce mediační služby jako pomoci v případě 

konfliktů mezi rodiči. Doporučila bych ještě zvýraznit funkci sociálních pracovníků orgánů sociálně právní ochrany 

a významu případových konferencí. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část je zajímavě pojata ve formě kvalitativního průzkumu 5 standardizovaných rozhovorů, které byly 

následně vyhodnoceny a zpracovány i v grafickém vyjádření.Výběr respondentů byl zdařilý a výsledky vycházely 

velmi pozitivně.  Při širším vzorku respondentů  a  volbě kvantitativního průzkumu  by výsledky  jistě  byly 

různorodější a méně optimistické. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr teoretické a praktické části není zcela v souladu s Metodikou VOŠ Mills., praktická část je širší, ale velmi 

vhodně doplňuje obsahově bohatou teoretickou část a větší rozsah praktické části není na závadu práce.   

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuze a závěr jsou dobře formulované, ze závěru je patrné zaujetí autorky tématem , nabízí i vlastní názor na 

porozvodovou situaci dětí v rodinách, či námět na další rozpracování této práce s emotivním nábojem.  

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce by mohla být součástí materiálů například pro mediační službu jako vhodné modelové situace. 

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 



Jak nahlížíte na v současné době tolik diskutovaný názor Ústavního soudu o preferenci střídavé péče rodičů?  

Domníváte se, že jsou v současné době dostatečně vytvořené podmínky pro střídavou péči?   

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 9.6.2014      Podpis: Mgr.Alena Bicanová 

    


