
 
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Student: Bc. Štěpánka Holoubková 

Téma práce: Time management v sociální práci 

Vedoucí práce: PhDr. Monika Nová, PhD 
 

Hodnocení práce: 1 2 3 4 0 hodnocení 1 = nejlepší, 4 = nejhorší, 0 = neposuzováno 

1. Formulace cílů 1 

2. Relevance cílů vzhledem ke studovanému oboru 1 

3. Postup řešení 1 

4. Vhodnost zvolených metod 1 

5. Interpretace výsledků 1 

6. Splnění cílů 1 

7. Originalita 1 

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice 1 

9. Práce s literárními zdroji (průběžné citace, norma) 1 

10. Využití dalších informačních zdrojů 1 

11. Úroveň jazykového zpracování 1 

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie) 1 

13. Srozumitelnost a logická stavba textu 1 

14. Formální úroveň, celkový dojem 1 

 

Diplomová práce pojednává o Time managementu v sociální práci. Tematicky práce 

koresponduje se  studovaným oborem Sociální práce a jeho povinnými předměty. V teoretické 

části jsou vymezeny základní pojmy a témata. Autorka práce primárně představuje time 

management, vybrané techniky a přínos pro efektivitu práce, včetně oblasti sociální práce. 

Jsou uvedené i problematické aspekty využívání time managementu v sociální práci, ale i jeho 

význam pro sociální práci, zejména s ohledem na prevenci syndromu vyhoření. V praktické 

části je představen realizovaný kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaký je přístup 

sociálních pracovníků k time managementu a jak může využívání time managementu usnadnit 

a zefektivnit práci sociálních pracovníků. Součástí práce je i doporučení pro praxi sociální 

práce. 



Práci hodnotím: volba tématu společensky i odborně aktuální a to s přesahem do více 
oblastí. Cíl práce vhodně zvolen, který byl naplněn. Praktická část je uvedena velmi dobrou 
metodologií s návazností na teoretickou část. Výsledky jsou správně formulované a v textu 
autorkou komentované. Práce s literaturou a elektronickými zdroji: bylo použito 
dostupných domácích i zahraničních zdrojů vztahující se k tématu. Kapitoly jsou tematicky 
vyvážené.  Formální stránku diplomové práce hodnotím výborně.  Jazyková stránka – 
stylistiku i gramatiku hodnotím výborně. Studentka prokázal orientaci v tématu a zaujetí 
pro zvolené téma. Práce splňuje veškeré požadavky na tento typ graduační práce a 
vykazuje píli a pečlivost autorky.  
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