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Reflexe efektu skupinové práce u lidí po rozvodu manželství 

Práce se zabývá analýzou efektu skupinového programu poskytovaného manželskou 

poradnou. V obecné části autor přibližuje historii manželského poradenství a relevantní 

koncepce ze sociologie a psychologie. V kapitole věnované rozvodu manželství prezentuje 

několik českých konceptualizací tohoto procesu, ke kterým přidává vlastní členění na tři fáze, 

odlišené podle hlavního „úkolu“, před kterým rozvádějící se lidé stojí. Poslední kapitola 

obecné části práce je věnována problematice odlišnosti, resp. překryvů psychoterapie a 

poradenství, přičemž autor překryvů shledává více nežli rozdílů. Rozdíly jsou spíš 

v institucionálním kontextu nežli v samotném procesu psychologické pomoci klientům.   

Praktická část diplomové práce se věnuje výsledkům skupinového programu pro klienty 

dvou severočeských manželských poraden, který se realizoval na půdě jedné z nich pod 

vedením autora práce a jeho kolegyně. To, že poskytovatelé programu byli jeho hodnotiteli, 

pokládá autor za kompenzované přítomností supervizora a týmovou spoluprací. 

Výzkumnou metodou byly rozhovory s 11 absolventy programu a analýza skupinové 

diskuse s šesti klienty, která měla charakter ohniskové skupiny. Kvalitativní analýza měla 

jako další cíl objevit účinné strategie při vyrovnávání se s rozvodem a generování podnětů pro 

úpravu tohoto programu v jeho dalších bězích. 

Ukazatelem dosažení cíle je stabilizace porozvodového uspořádání, resp. obnova 

sociálního fungování klienta.  

Výsledky šetření jsou podány v 11. kapitole jako souhrny rozhovorů s klienty-

absolventy programu, které jsou pak ještě souborně shrnuty a závěry z diskuse ohniskové 

skupiny. (Doba, která uplynula od absolvování programu, však není u jednotlivých klientů 

specifikována.) Z těchto dat jsou pak vyvozeny závěry pro modifikaci programu týkající se 

načasování programu vzhledem k tomu, v jaké fázi rozvodového procesu klient je, 

používaných technik a účasti dvou terapeutů při skupinovém programu.       

Autor v obecné části práce využívá dostupnou novou českou odbornou literaturu. (Cizí 

literatura je citována sekundárně.) V závěru práce je provedeno srovnání s analogickou 

australskou prací D. Vukalovich, která je psaná anglicky. 

Práce je po stránce jazykové i formální téměř bez chyb. 
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