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Kompetence mediátora se zaměřením na vzdělávání mediátorů
Práce by se měla spíše jmenovat Hodnocení vzdělávání mediátorů, neboť to je
empirickým jádrem práce. Práce přínosná je, zpětný pohled mediátorů na kurzy, kterými
prošli může pomoci při konstrukci nových verzí těchto kurzů. Které přesně kurzy hodnotitelé
absolvovali není bohužel v práci uvedeno. Zdá se, že šlo o dva hlavní typy výcviku
(pořadatelem je buď Partners Czech nebo Asociace mediátorů). Bývalo by bylo zajímavé
srovnat hodnocení těchto dvou kurzů proti sobě.
Problém je s prameny ajejich citacemi, v textu nejsou citovány práce uvedené
v seznamu literatury. Např. celý popis práce mediátora (kap.3) se asi opírá o nějaké zdroje,
není však uvedeno o jaké. Anketa popisovaná v podkapitole 3.6 by měla být prezentována tak,
aby byla patrná variabilita odpovědí, nikoli jen souhrny. Není také uvedeno, jak byli v tomto
případě vybráni respondenti a koho reprezentují.
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