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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké systémové podněty pro rozvoj rodinných mediací byste považovala na 
základě vlastního výzkumu za důležité?
2. Jakým směrem by se měl ubírat sociálně pedagogický výzkum v oblasti mediace?
3. Lze mediaci považovat za metodu sociální pedagogiky?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
Autorka si jako cíl své práce vytkla představit přínos mediace v rodinných neshodách
a konfliktech. Téma je zajímavé a práce přínosná zejména proto, že výzkumů na
dané téma není mnoho. Cíl diplomantka splnila nad rámec, neboť výsledky jejího
empirického šetření  ukázaly nejen přínosy mediačního procesu,  ale  také některé
limity,  které  se  u  mediace  jako  metody  mimosoudního  řešení  sporů  mohou
objevovat.  Jako  vedoucí  práce  oceňuji  průběžné  konzultování,  spolupráci
diplomantky a především její zaujetí tématem, jemuž se věnuje také profesně.

Ke koncepci práce

V  teoretické  části  jsou  standardně  nabídnuty  poznatky  o  využití  mediace  jako
metody řešení  konfliktů  v  trestním řízení  i  v  civilních  sporech,  včetně naznačení
aktuálních tendencí, ve vztahu k tématu je představen také proces mediace, dále je
definována současná rodina a sestaven přehled rodinných konfliktů,  které lze za
pomoci mediace řešit. Ke kvalitě teoretické části přispívá, že autorka vzala v potaz
při odborné rešerši problematiky též vybranou zahraniční literaturu a seznámila se s
dosud nečetnými výzkumy, které byly v dané oblasti realizovány – tím vytvořila také
východisko pro kvalitní diskusi výsledků vlastního výzkumu. 

Ve  výzkumném  šetření  kvalitativního  rázu  diplomantka  nabízí  hlubší  vhled  do
hodnocení procesu mediace u 10 informantů, kteří mediačním procesem sami prošli.
Cíl  výzkumu  je  konkretizován  pomocí  pěti  výzkumných  otázek,  které  pokrývají
jednotlivé  aspekty  hodnotícího  procesu  (vstupní  očekávání,  naplnění  očekávání,
pozitiva  a  negativa  mediace,   reálné  dopady mediace a  vliv  mediace na vlastní
rozvoj). Výsledky jsou získány na základě  otevřeného kódování, které se rodilo v
poměrně náročném procesu konstantní komparace. Je třeba říci, že přes počáteční
tápání  se  diplomantce  podařilo  materiál  zakódovat  kvalitně,  s  respektem  k
významům  samotných  účastníků  výzkumu.  Zajímavý  je  také  vstupní  přehled
řešených konfliktů u výzkumného vzorku, který umožňuje získat dobrou představu o
potenciálu  rodinných mediací.  Po stránce metodologické má šetření  odpovídající
design, nicméně velmi podnětná je diskuse, která důsledně vztahuje vlastní výsledky
jak k jiným výzkumům, tak k teoretickým východiskům. 

Předností práce je také to, že je psána čtivou formou, bez výraznějších jazykových
nebo stylistických prohřešků.

Dílčí  výhrada  –  v  seznamu  literatury  mají  být  uvedeny  také  příspěvky  autorů  z
kolektivní monografie, nikoli pouze monografie jako taková. Závěr práce je již spíše
sumativní.
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