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Rodinné konference jako nástroj podporující funkci rodiny 

 

 Práce stručně definuje rodinu v dnešním typu společnosti a popisuje koncepci 

rodinných konferencí. Za zvláště významný pokládá autorka holandský model rodinných 

konferencí realizovaný organizací Eigen Kracht, ten popisuje podrobněji.  

 Jádrem práce je obsahová analýza dokumentů strukturovaná podle otázek, které 

autorka pokládala za významné. Srovnávala dokumenty zachycující způsob provádění 

rodinných skupinových konferencí v Nizozemsku, na Novém Zélandě a v ČR, vedle nich ještě 

dokumenty k tématu zpracované Mezinárodním institutem pro restorativní postupy. Výběr 

dokumentů v práci není jasně popsán, jde spíše o nesoustavnou rešerši literatury než o 

výzkum. 

Jako další okruh ke svému zkoumání autorka zvolila kvalitativní porovnání toho, jak 

obtížné situace řeší romské a neromské rodiny v ČR zejména s ohledem na participaci členů 

rodiny. Toto šetření autorka nazývá sondou, zahrnovala 4 romské a 4 neromské rodiny. I zde 

není jasné výběrové kritérium pro sestavení vzorku. Autorka nezjistila – s jedinou výjimkou - 

mezi romskými a neromskými rodinami významné rozdíly. Nedostatek rozdílů interpretuje 

jako projev asimilace romských rodin. (Pokud by autorka uplatnila záměrný výběr, rozdíly by 

mohly být zřetelné a mohly by představovat inspiraci pro sociální práci s romskými 

rodinami.)    

Závěry jsou stručné, spíše popisné a propagační.  

Práce je napsána srozumitelně.  

V textu jsou ojedinělé gramatické chyby (např. členové rodiny se podporovaly a 

pomáhaly si,…); autorka si libuje v podivném slově „nejoptimálnější“; obecné názvy 

sociálních služeb píše bez důvodu s velkými písmeny na začátku.  

Přílohy práce mají každá zvláštní stránkování, což čtenářovu orientaci zhoršuje. 

Seznam tištěné literatury neobsahuje žádné zahraniční práce; několik elektronických 

zdrojů je psáno anglicky, resp. holandsky. Jeden elektronický zdroj nemá název, jiný 

elektronický zdroj je uveden v seznamu dvakrát. V textu není jasné, který ze dvou pramenů 

Martínkové a kol., uvedených v závěrečném seznamu, je citován. U časopiseckých zdrojů 

nejsou uvedeny strany.  Některé publikace uvedené v textu nejsou v přehledu pramenů (např. 

Pagée).   
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