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 Práce obsáhle shrnuje teorie narativní terapie využitelné při terapeutické práci s dětmi 
v situaci rozvodu rodičů s využitím zahraničních zdrojů. Jádrem práce pak je konstrukce 
vlastního příběhu pro děti v této situaci, který dětem umožňuje zohlednit specifické 
podmínky, v nichž rozvod rodičů zažívají. Efekt tří terapeutických sezení s dětmi autorka 
hodnotila dotazníkem mapujícím významné sféry života dítěte z pohledu rodiče (využila jako 
model standardizovaný dotazník CANSAS). Toto vyhodnocení ukázalo příběh jako efektivní, 
i když vzorek rodin nemůže reprezentovat všechny rozvádějící se rodiny a nebyla použita 
kontrolní skupina. Vyhodnocení výsledků dotazníku je na úrovni třídění prvního stupně. 
Limitů zobecnitelnosti vlastních výsledků si je autorka dobře vědoma, rozvádí je v závěru 
práce.  
 Práce je unikátní v tom, že autorka zkonstruovala terapeutický nástroj, dokázala s ním 
tvořivě pracovat a zároveň se pokusila vyhodnotit jeho působení.       

Práce je po stránce jazykové a stylistické na dobré úrovni. Pouze v citacích je 
nedostatek – ne všechny práce citované v textu lze najít v seznamu literatury na konci práce 
(např. autoři Levkad, Stewart). 
 Práci výslovně doporučuji k publikaci ve zkrácené podobě ve Fóru sociální práce. 
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