
Práce s dětmi žijícími v neúplných nebo náhradních rodinách 

 

1. 
Socioekonomické problémy neúplných rodín v súčasnej spoločnosti a ich 

vplyv na deti / Daniela Baková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže 

-- ISSN 1335-1109 -- Roč. 23, č. 2 (2017), s. 3-23. 

 

Sociální, ekonomické a další dopady rozvodu na osamoceného rodiče (dopady na 

životní úroveň, zaměstnání, zdraví, oblast péče o dítě). Metody, postupy a 

výsledky slovenského výzkumu, který se zajímal o to, jak rozvedené matky 

interpretují rozvod a jeho vliv na chod domácnosti, na dítě či dospívajícího 

(psychické dopady, nedostatek financí na zájmovou činnost nebo sport) a na 

jejich život v rámci společnosti. Údaje byly zjišťovány pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. 
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2. 

Dvě školy při střídavé péči / Václav Mertin -- cze -- Obsahuje bibliografické 

odkazy: 1 

 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

15, č. 10 (2018), s. 19-21. 

 

Od roku 2012 je možné, aby dítě v České republice navštěvovalo střídavě dvě 

základní školy, pokud bylo svěřeno do střídavé péče obou rodičů. Psycholog 

Václav Mertin považuje toto rozhodnutí za špatné a svůj postoj vysvětluje. Dvě 

souběžné školy představují jednoznačně zvýšené nároky na edukaci dítěte, 

zhoršují podmínky pro vzdělávání a navíc dítěti ztěžují některé další aspekty 

socializace. Vzdělání představuje zásadní úkol pro vývojové období dětství a je 

třeba pro jeho optimální naplnění vytvářet vhodné podmínky. Podstatné je i 

zajištění volnočasových aktivit. Druhým aspektem je vytváření emocionální 

vazby dítěte na třídu a učitele. Václav Mertin se obrátil na ministry školství a 

spravedlnosti s žádostí o úpravu tohoto stavu. 
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