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Diplomová práce se zaměřuje na metodu sociální práce, která je v českých podmínkách ve svých 

počátcích. Je to metoda, kterou pilotně realizují relativně úspěšně některé nestátní neziskové 

organizace. Proto lze o volbě tématu říci, že je vhodná. Téma je nové, tedy je na tomto poli třeba 

bádat a ověřovat. Velmi vhodné je v tomto kontextu i zařazení jistého mezinárodního srovnání. 

 Teoretický část logicky, erudovaně a od obecného ke konkrétnímu popisuje pojmové pole. Je 

srozumitelná, dostatečně odborně popsaná. Větší prostor mohl být věnován snad jen podkapitole 

Sanace rodiny. 

Empirická/praktická část práce je postavena kvalitativní výzkumné strategii. Autorka používá metody 

rozhovorů a studia dokumentů. Drobná poznámka k textu praktické části: do textu metodologie není 

třeba uvádět citace z metodologické učebnice (co je kvalitativní výzkum), je třeba jen popsat, jaká 

metoda, technika, způsob výběru apod. byly vybrány. 

Výstupem analýzy dokumentů je vcelku průměrný přehled zkušeností s rodinnými konferencemi ve 

třech srovnaných zemích (vč. ČR). Dobré je, že studentka rozčlenila analýzu na dílčí otázku a přidává 

výsledky ke každé dílčí oblasti. Celkový obraz však nechává na čtenáři. 

Přesto, že s rozhovory si studentka dala jistě dost práce, nevytěžila je optimálně. Spíše působí jako 

přívěšek k celé práci. Postačilo by, kdyby větší pozornost věnovala shrnutí a interpretaci rozhovorů a 

na jejich základě definovala příležitosti a limity. Tedy, kdyby z rozhovorů vzešlo např. nějaké 

doporučení apod. Takto sklouzlo shrnutí spíše k nežádoucímu porovnání kvantity (7 rodin ku 1 apod.), 

což není prioritním cílem kvalitativní výzkumné strategie. 

Po formální stránce obsahuje práce všechny náležitosti, i grafické zpracování je pěkné, přehledné. 

Použitá literatura je relevantní, i když její rozsah je spíše minimální. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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