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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je definován v úvodu a konceptualizován v práci a její struktuře. Struktura práce, 
kapitoly, na sebe logicky navazují a autorka pracovala na základě dostupné literatury a 
v kontextu organizací a jejich zkušeností a informací, které se cílové skupině věnují.  

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka pracovala s dostupnou literaturou, řádně odkazovala a citovala a množství zdrojů 
považuji za relevantní. Zároveň narazila na limity dostupné literatury v některých oblastech, 
kdy vycházela z minima (někdy jednoho) zdrojů – např. v souvislosti s dětským traumatem, 
kdy v kontextu sociální práce jsou v českém prostředí zdroje minimální. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Autorka dokáže zaujmout svým vyprávěním, kdy věty mají vhodnou jazykovou skladbu a 
úroveň jazyka na úrovni studentky VŠ. Autorka dokáže propojit tuto čtivost s odborným 
zázemím a terminologií. Celkově práce působí velmi vyrovnaně a zajímavě, je čtivá.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Autorka zvolila málo diskutované téma v českém prostředí, které je nahlíženo z perspektiv 
více oborů a v každém z nich si hledá své místo. Což je velmi nelehký úkol a autorka se ho 
zhostila skrze metody sociální práce, což považuji za vhodné. Téma je aktuální a práci 
pokládám za přínosnou i s ohledem na fakt, že se jedná o téma nedostatečně diskutované a 
zároveň týkající se prakticky každého člověka. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Jedná se o teoretickou bakalářskou práci, která v závěru má i přesah popisem vybraných 
organizací zaměřených na práci s cílovou skupinou. Z pohledu stanoveného cíle, tedy:  
„popsat možné přístupy a intervence při práci s dětmi“ ho považuji za naplněný.   

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Které metody a techniky práce s dětmi, které někoho ztratily využívají blízké obory – 
medicína, psychologie, teologie? 
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