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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce – zjistit jaké jsou možnosti sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami, je 
jasně stanoven již v úvodu práce.  Autorka zvolila metodu kvalitativního průzkumu, použila 
strukturované rozhovory se sociálními pracovnicemi, které pracují s výchovně nezkušenými 
matkami, což je vzhledem k  danému tématu adekvátní. Práce vychází z dlouhodobějšího 
zájmu autorky o danou problematiku a z její odborné praxe.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, počet uváděných literárních 
zdrojů je dostačující, použité zdroje jsou aktuální a jsou uváděny odpovídajícím způsobem 
v textu i v seznamu použité literatury.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Práce je zejména v teoretické části velmi dobře strukturována, kapitoly na sebe logicky 
navazují a jsou vyvážené. Pozitivně hodnotím, jakým způsobem se autorka vypořádala 
s poněkud nejednotnou odbornou terminologií týkající se tohoto tématu. Po stránce 
jazykové a formální je práce na odpovídající úrovni. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Sanace rodiny je téma často zpracovávané, autorka jej ale zúžila na problematiku výchovně 
nezkušených matek, čímž jej učinila originální. Zjištěné výsledky jsou přínosné a mají i svůj 
praktický dopad a využití.  
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cílem práce byl z pohledu zjištění možnosti sanace rodin s výchovně nezkušenými matkami 
splněn. Metodický postup řešení daného úkolu byl odpovídající a vyvozené závěry rovněž 
adekvátní. Pozitivně hodnotím poměrně precizně zpracované výsledky analýzy rozhovorů se 
sociálními pracovníky, které jsou přehledné a doplněné grafy. Oproti tomu je mírně chudší 
shrnutí výsledků a následná diskuze.    
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Uveďte, jaké jsou z vašeho pohledu nejoptimálnější metody sanace rodin s výchovně 
nezkušenými matkami. 
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