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Předložená diplomová práce se zabývá tématem sociální práce s rodinou, které je sice 

v sociální práci relativně často zpracováváno, nicméně to neubírá na možnosti nazřít 

problematiku z jiného úhlu.  V předložené práci autorka zkoumá, jaké mají studenti dvou 

oborů povědomí o jedné z metod urovnávání konfliktů v rodině, většinou v průběhu 

(před)rozvodového řízení.   

 

Autorka práci rozdělila na část teoretickou složenou z šesti podkapitol, a část empirickou 

s šesti podkapitolami, doplněné závěrem, seznamem literatury, seznamem grafů a přílohami. 

Práce je logicky členěna, autorka zvolila vhodnou literaturu a jiné zdroje, písemný projev je 

kultivovaný.  

 

V úvodu a teoretické části objasňuje krátce cíle práce a popisuje mediaci a její souvislosti 

s řešením situaci v rodině.  

 

Empirická část představuje výzkum autorky. Tento obsahoval on-line kvantitativní 

dotazníkové šetření mezi studenty oboru sociální práce a práva na FF UK (N 100). Výsledky 

jsou zpracovány v podobě grafů relativních četností, doprovázeny krátkými komentáři. 

Nebyly zkoumány žádné korelace.  Dotazníkové šetření je doplněno rozhovorem s jednatelem 

společnosti Český mediátor. Empirická část práce vyúsťuje do závěrečného shrnutí, ve kterém 

se autorka vrací k otázkám a hypotézám.  

 

K formě práce neuplatňuji závažné připomínky (kromě toho, že autoři se v průběžných 

citacích neuvádějí velkými písmeny).  

 

Na práci negativně vnímám její nadměrnou uzavřenost. Nenalezla jsem otázky, které by 

přesahovaly úzce stanovené cíle práce a které by bylo možné využít v oblasti širšího pojetí 

sociální práce a které by umožňovaly kritickou reflexi. V teoretické práci postrádám odkazy 

na jiné způsoby řešení konfliktních situací v rodině a při rozvodových řízeních, např. tzv. 

Cochemský model. Teoretická část je popisná, postrádá hlubší analýzu i problematizující 

(reflexivní) přemýšleni. Dotazníkové šetření mohlo být využito na zjištění povědomí studentů 

i o jiných možnostech řešení rodinných konfliktů. Tomu koneckonců odpovídá i údaj ze 

šetření, že mediaci nepovažuje za jednoznačnou metodu řešení většina studentů výzkumného 

vzorku (buď přímo nesouhlasí nebo neví), graf 15.  Rovněž motivace pro výkon profese 

mediátora se ocitla v kategorii „jiná“ nežli byla v dotazníku nabídnuta.   

   

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji stupeň velmi dobře až dobře.  

 

Otázka k obhajobě:  

Zkuste kriticky reflektovat, jaké možnosti a meze nabízejí další metody řešení rozvodových 

konfliktů v rodině, především Cochemský model (z pozice sociální práce).    
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