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Autorka: Kateřina Albrechtová 

Název práce: Asistence u předávání a monitorování předání dítěte ke styku 
s druhým rodičem nebo s třetí osobou jako nástroj sociální práce 
 

Vedoucí práce: PhDr. Olga Havránková 
Oponent práce: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 

 
Příloha – hodnocení jednotlivých kritérií předkládané práce 

 

Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce potřebné 

 

potřebné  okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 
zpracovatele  

zvoleno 

adekvátně 
 

téma je příliš 
rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 
chyběla možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce  teoretická 

 

kompilační srovnávající 
systémy 

empirická 
 

Rozsah práce  přiměřený 

 

nedostatečný příliš velký  

Schopnost formulovat 
vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá 
 

nejasné vlastní 
názory/ nejasná 
východiska  

 

Stylistika přiměřená 

 

šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování příliš 
hovorové  

 

Gramatika správná 

 

s ojedinělými 
chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená 

 

přijatelná nepřehledná  

Práce s  literaturou přiměřená 

 

zbytečně mnoho 
citací/ citace 
zbytečně dlouhé  

málo citované 
literatury 

 

Využívání zahraniční 

literatury 

přiměřené 
 

citací z cizí 
literatury je 
minimum 

citace z cizí 
literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny 

výborná 
 

dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 

pramenů 

správné  
 

s menšími 
nedostatky 

se závažnými 
nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná 
 

s určitou 
výhradou 

chybí  

Formulace hypotéz, přiměřená,  hypotézy se hypotézy nejsou práce vzhledem ke 
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otázek  překrývají formulovány 
jednoznačně 

zvolené metodologii 
neobsahuje 
hypotézy 

Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod 

použita jedna 

metoda, je 

adekvátní 
 

daly se užít 
adekvátnější 
metody 

metody nejsou 
zvoleny adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 
statistické 

kvalitativní 

 

kvantitativní, třídění 
prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká 
 

dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce  cíl splněn 

 

cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře  dobře nevyhovuje 

 

Autorka si klade za cíl: a) prostřednictvím komplexních kazuistik 
zachytit konkrétní anamnézu rodin, které službu asistovaného předávání využily 
a ukázat, jak předávání v těchto rodinách probíhala, b) ověřit či 

vyvrátit předpoklad, že asistované předávání má pozitivní vliv na dítě, že znamená menší 
psychickou zátěž dítěte při předávání, a že má předávání za přítomnosti odborného 

pracovníka klidnější průběh. 
Literárně přehledová část nabízí odpovídající vhled do problematiky. V praktické části 
autorka   užívá pojem hypotéza, ačkoliv v kvantitativním výzkumu, který realizuje, by bylo 

vhodnější použít termín výzkumný předpoklad. Ani není zcela jasný výběr vzorku. Autorka 
sice v subkapitole 4.3 vybrané případy částečně charakterizuje, ale již neuvádí, proč volí 

právě počet tří kazuistik.  
Struktura práce je vyvážená, úprava i jazyk jsou na úrovni odpovídající požadavkům na 
bakalářské práce. Přínosem jsou autorkou vypracované vlastní návrhy a doporučení, ke 

kterým dospěla. 
Vzhledem k uvedeným silným i slabým stránkám práce navrhuji hodnocené velmi dobře. 

Otázka k obhajobě: 
Čím mohou být ovlivněny výsledky empirické části předložené práce (tj. jaké jsou limity 
zobecnitelnosti jejích výsledků)? 

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 


