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Jak už sám název napovídá, autorka zvolila ke zpracování ve své diplomové práci téma velmi zajímavé. 

Současná doba, která je plná stresu je zdrojem řady zátěžových situací, které ne vždy je jedinec schopen 

řešit sám nebo v rámci svého sociálního okolí, proto v poslední době roste zájem o krizovou intervenci. 

S rozvojem sociálních sítí se samozřejmě nabízí i rozvoj intervence nejen face to face, ale i chatové 

komunikace, která v sobě nese řadu výhod včetně anonymity a především rychlosti poskytovaných 

služeb. Problematika účinnosti chatové intervence je tedy nejen zajímavá, ale v kontextu doby i velmi 

aktuální. 

Práce má charakteristické členění na teoretickou část v rozsahu 36 stran a empirickou v rozsahu 56 

stran se závěrečnou diskusí.  

Teoretická část práce má pět kapitol. V úvodní části je shrnuto téma krize a krizové intervence, kde 

autorka zmiňuje nejen modely a základní postupy KI, ale popsala i základní metody a techniky v KI. 

S odkazem na zadání práce je více prostoru věnováno tématu samotné chatové intervenci od vývoje, 

přes vývoj prostředí internetu po pohled pracovníků chatové intervence. Autorka se s ohledem na cíle 

výzkumné práce zaměřila specificky na děti a dospívající a jejich témata hovorů. Závěr teoretické části 

věnovala autorka prezentaci Linky bezpečí, kde nejen dlouhodobě spolupracuje, ale kde zároveň 

výzkum probíhal. 

Empirickou část práce tvoří kvantitativní výzkum, který si kladl za cíl zmapovat hodnocení krizové 

intervence z pohledu klienta Linky bezpečí a zároveň zjistit, jak se liší hodnocení klientů i konzumentů 

vybraných aspektů chatového hovoru. Cíle práce byly stanoveny s ohledem na spolupráci s Linkou 

bezpečí za použití dotazníků vyvinutých pro sběr dat na linkách patřících do sdružení dětských linek 

Child Helpline International. Autorka práce si stanovila tři výzkumné cíle a deset hypotéz. Výsledky 

projektu okomentovala a prezentovala v přehledových grafech a tabulkách. 

V rámci hodnocení práce musím konstatovat, že teoretická část práce je zpracována velmi přehledně, 

autorka využila bohatou a aktuální literaturu k tématu, vytvořila dostatečný teoretický základ pro 

výzkumnou část. Musím kladně zhodnotit i to, že je znát, že se autorka v dané problematice velmi 

dobře orientuje.  

Empirická část je stejně jako teoretická velmi dobře zpracována, přehledná a dosažené výsledky 

adekvátně okomentovány a diskutovány v závěrečné části práce. 

Práce je jazykově a stylisticky zpracována velmi dobře, je čtivá a srozumitelná.  

V celkovém hodnocení, nemám žádné zásadní připomínky (samozřejmě, že se dá autorce vytknout 

velikost vzorku, pohlavní zastoupení, využití dotazníku), ale jedná se o práci aktuální a jistě i originální. 

Z mého pohledu je práce na velmi dobré odborné úrovni a jako takovou ji doporučuji k obhajobě.  

Navrhovaná známka výborně. 
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