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1. Formulace cílů  2

2. Relevance cílů vzhledem ke studovanému oboru 2

3. Postup dosažení stanovených cílů 1

4. Vhodnost zvolených metod 1

5. Splnění cílů 1

6. Originalita 1

7. Orientace autora ve zpracovávané problematice 1

8. Práce s literárními zdroji (průběžné citace, norma) 2

9. Využití dalších informačních zdrojů 1

10. Úroveň jazykového zpracování 2

11. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie) 1

12. Srozumitelnost a logická stavba textu 1

13. Formální úroveň, celkový dojem 1

Celkové hodnocení:         výborně x velmi dobře  dobře neprospěl

Další připomínky a vyjádření:

Hodnotíme-li předloženou práci v obecné rovině pomáhajících profesí, můžeme ji označit jako velice 
zdařilou – zejména s ohledem na obtížnost sběru literatury. V rámci studia profese sociální práce (která 
tolik „volá“ po zviditelnění a docenění – i mezi ostatními pomáhajícími profesemi!) však text jednoznačně 
postrádá definovanou souvztažnost se studovaným oborem a zdůvodnění volby tématu. Sociální práce 
není synonymem sociálních služeb, sociální péče, sociálního poradenství ani krizové terapie – studentka to 
ví, ale v textu se vysvětlení neobjevuje. 

Níže uvedené výtky jsou drobného formálního rázu:

- Nedostatky v citacích (okrajově - citace v nadpisech, tj. výpiskování z 1 textu, plné odkazy el. 
zdrojů v textu – patří až do Seznamu), oslovování čtenáře formou dopisu (Vás …), stavba vět 
(dovětky bez přísudku – žurnalistický styl)

Autorčina schopnost stylizovat odborný text je však vysoká. Oceňuji vznik čtivého a eticky citlivého textu.

Podnět k obhajobě:  

1.  Na jakých pracovištích se sociální pracovníci nejčastěji setkávají s dítětem, které ztratilo blízkého
člověka? Za jakých podmínek je sociální pracovník kompetentní provádět krizovou terapii v hlubší rovině?

V Praze dne 13. června 2018                                                                              Tereza Cimrmannová


