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Diplomová práce se věnuje chatové krizové intevenci u dětské a adolescentní populace. Chatové poradenství 
se v posledních letech stává jedným z preferovaných způsobů krizové intervence. Jak uvádí sama autorka v 
úvodu práce, na základě statistik Linky bezpečí je možné říci, že v minnulém roce se tato služba v rámci 
jejich nabídky téměř zdvojnásobila. Nárůst chatového poradenství uvádějí i jiné linky důvěry. Protože se 
jedná o relativně nový typ poradenství, považuji za přínosné se na něj a na to, které intevence se ukazují jako 
účinné, výzkumně zaměřit.  

Diplomová práce je členěná na teoretickou a empirickou část. Obsahuje 107 stran textu, dále seznam 
literatury a přílohy. 

V teoretické části se autorka věnovala několika tématům. V první a druhé kapitole se zaměřila na vymezení 
krizové pomoci, teoriím krizí, krizové intervenci, jejím typům a základním postupům, metodám a technikám 
v rámci krizové intervence. Ve třetí kapitole přibližuje chatové poradenství, jeho vývoj, klientelu, témata a 
specifika při práci s dětskými klienty. Krátce představuje i SMS poradenství a Linku bezpečí, v rámci které 
pak byla realizovaná výzkumná část práce. Teoretická část je napsaná přehledně, s dobrou logickou 
návazností. Autorko čerpala ze základních zdrojů týkajíích se krizové intevence v ČR, které doplnila 
dostupnými českými a zahraničními výzkumy a statistikami v oblasti chatového poradenství. Za stěžejné 
považuji kapitoly věnující se chatovému poradenství a specifikám práce s dětmi. Teoretická část tvoří dobré 
východisko pro empirickou část. 

V empirické části si autorka kladla za cíl rozlišit účinné intervence použité v chatových konverzacích. 
Autorka zvolila smíšený výzkumný design, použila kvantitativní i kvalitativní metodologii. Využila 
dotazníkové metody pro hodnocení chatového poradenství pracovníky poradenské linky a jejich klienty, 
které převzala z výzkumu realizovaného dánskou krizovou linkou. Dotazníkové metody přeložila, dotazník 
určený pro klienty pro lepší srozumitelnost upravila. Oba dotazníky podrobila psychometrické analýze. 
Stanovila si několik hypotéz, které následně statisticky ověřovala. V další části výzkumu provedla 
kvalitativní analýzu 10 chatových konverzací s nejlepším a nejslabším hodnocením. Průběh výzkumu, 
výzkumný soubor, použité metody i výsledky výzkumu jsou řádně, podrobně a přehledně popsané. Mimo 
jiné oceňuji operacionalizaci pojmů, popis celého průběhu výzkumu s jeho jednotlivými fázemi, 
psychometrickou analýzu dotazníku, prezentaci výsledků - odlišením písma, hlavní výsledky v tabulkách, 
srovnání výsledků kvantitativní a kvalitativní části. U výsledků považuji za důležité, že se vztahují k 
výzkumné otázce a k tomu, že analyzované chaty byly hodnoceny průměrně až nadprůměrně - tedy že 
autorka se zaměřila jen na ty techniky a postupy, které odlišují průměrně a nadprůměrně hodnocené chaty, 
tedy posouvají kvalitu chatového poradenství a spokojenost klientů. Ve výsledcích tak nenalezneme všechny 
účinné metody chatové krizové intervence (to nebylo cílem práce), i když v analyzovaných chatech jsou 
používané (s. 102). U kategorie ocenění hovoru považuji za důležité zvýraznit, že se jedná o rozdílnou 
kategorii mezi hodnocenými skupinami chatů a ne o techniku práce v chatovém poradenství. Autorka to 
sama na s. 97 uvádí a přidává platné způsoby, jak s ním konzultant (intervent) může konkrétně pracovat a do 
chatu jej začlenit. Spolu s autorkou vnímám možný vliv hodnocení chatů na základě výběru konzultantů, 
popsaný důvod postupu výběru chatů ale považuji za etický a srozumitelný.  



V diskusi autorka krátce srovnává výsledky s obdobnými výzkumy realizovanými na dánské a holandské 
dětské krizové lince a podrobně a s kritickým nadhledem se věnuje limitům provedeného výzkumu.  

Celkově hodnotím diplomovou práci kladně. Z práce je patrná časová investice a pečlivost autorky při 
zpracování zvoleného tématu. Výsledky práce považuji za velmi cenné pro vzdělávání v oblasti krizové 
intervence. O  možnostech a plánech v jejich praktické aplikaci píše i autorka. 

Otázky do diskuse: 
Jaká jsou doporučení autorky pro další výzkum v této oblasti?  
Jaký je konkrétní návrh autorky aplikovat dosažené výsledky? 

Diplomová práce Bc. Lady Švadlenkové splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji jí 
k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

  
 V Praze, 25.8.2019      Katarína Loneková 


