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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Shrňte stručně, jaká jsou specifika vedení rozhovoru s dítětem v obtížné životní situaci
2. Jaký typ kasuistiky jste ve své práci zpracovala?
3. V čem vidítě hlavní přínos své diplomové práce?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová  práce  se  rodila  v  poměrně  dlouhém časovém  horizontu,  po  určitém  tápání  z 
původně širšího záměru reflektovat specifika vedení rozhovoru s dítětem v obtížné životní 
situaci vznikl text užšího zaměření mapující zvláštnosti vedení rozhovoru s klientem na Lince 
bezpečí, tedy v oblasti, kterou autorka dobře zná z vlastní praxe. Z tohoto zúžení tématu pak 
plynou jak pozitiva (autentičnost), tak negativa textu.

Těžiště práce lze spatřovat v praktické části. Zatímco část teoretická některé aspekty tématu 
ponechává stranou (koncept  rozhovoru  je  redukován na rozhovor na Lince  bezpečí,  jinak 
nosné  téma  životní  situace  je  uchopeno  pouze  obecně,  bez  konkrétního  vztažení  k 
problematice dětského světa, obtížná situace je redukována na situaci krizovou), cíle praktické 
části („1. na základě analýzy modelových rozhovorů Linky bezpečí ukázat postupy vedení 
rozhovoru  s jedincem  ohroženým  krizovou  situací; 2.  zpracovat  kasuistiky  vlastní  práce 
s dětskými klienty na Lince bezpečí a reflektovat postupy vedení rozhovoru“) jsou splněny a v 
závěrečné  partii  textu  adekvátně  vyhodnoceny.  Autorce  se  podařilo  na  modelových 
rozhovorech ukázat metodické postupy, které jsou zásadní pro úspěšné vedení rozhovoru s 
klientem  na  Lince  bezpečí,  provedené  reflexi  by  nicméně  prospěla  o  něco  vyšší  míra 
teoretického zobecnění. Podobná výhrada se vztahuje ke kasuistikám vlastní práce, nicméně je 
zjevné, že rozhovory byly vedeny citlivě a s respektem k dětskému světu, zároveň oceňuji, že 
se autorka pokouší vystihnout specifika použitých postupů. 

Klady práce:
Zájem o téma, autenticita, zprostředkování a náhled vlastní praxe.

Nedostatky práce:
Zúžení tématu na problematiku Linky bezpečí, deskriptivní a ne zcela systematická povaha 
teoretické  části.  Chybí  zevrubnější  charakteristika  kasuistiky  jako  metody  výzkumu  a 
explicitní vztažení metodické i kasuistické části k teoretickým východiskům.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: v případě přesvědčivé obhajoby velmi dobře
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