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Aktuálnost tématu: Vzhledem k vysoké rozvodovosti příznačné pro Českou republiku je autorkou 

zvolené téma vysoce aktuální.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka má velmi dobře vymezen zkoumaný problém od kterého 

vymezuje cíl práce: „zjistit, do jaké míry by mediace mohla tyto negativní vlivy rozpadů manželství 

a partnerství příznivě ovlivnit“. Cíl práce autorka promítá do výzkumných otázek. Všechny 

výzkumné otázky autorka ve své práci zodpovídá. 

 

Metodologie: Autorka vhodně využívá kvalitativní přístup ke sledované problematice, kdy 

klíčovou metodou jsou rozhovory s rodinami, které mediací prošly a expertní dotazování. Autorka 

zde pracuje s relevantní metodologickou literaturou.   

  

Obsah práce:  Práce je přehledně a logicky členěna do devíti kapitol. Po úvodních kapitolách 

věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným otázkám, metodologii a výkladu základních pojmů 

se věnuje autorka konceptuálnímu ukotvení své práce, kdy vhodně zvolila teorii krize rodiny, teorii 

genderové nerovnosti, teorii individualizované společnosti a koncepty slaďování pracovního a 

rodinného života a koncept proměn pracovního trhu. Autorka zde pracuje s relevantní českou i 

zahraniční literaturou. 6. kapitola je věnována různým typům konfliktů a možnostem jejich řešení.   

V sedmé kapitole se autorka zaměřuje na vymezení institutu mediace.  Prokazuje zde hluboký vhled 

do sledované problematiky, který se opírá o relevantní odbornou literaturu. Roli hraje i skutečnost, 

že autorka sama prošla mediálním výcvikem. Osmá kapitola se pak věnuje konkrétně využití 

mediace v předrozvodové a porozvodové péči. Tato kapitola obsahuje rovněž výsledky 

realizovaného empirického šetření formou 4 případových studií založených na rozhovorech s páry, 

které prošli mediací a vyjádření expertů na danou problematiku.  

Formální úprava práce: Formální úprava práce není na příliš vysoké úrovni. Studentka mohla 

věnovat více času konečnému formátování a jazykovým korekturám.  

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce splňuje požadavky na diplomovou práci. 



 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako 

„dobrou až velmi dobrou“ dle výsledků obhajoby. 

 

V Praze dne 20. 1. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 
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