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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Práce je sice šířeji zaměřena na manipulace v porozvodové péči z hlediska domácího násilí, 
zacílena je ale na falešná obvinění z domácího násilí a možnosti sociální péče s obětmi těchto 
nařčení. Cíl práce je jasně stanoven v úvodu práce – zjistit zda a případně jak byly využity 
metody sociální práce u obětí těchto manipulací. Kombinace zpracování kazuistik a řízených 
rozhovorů se jeví z hlediska citlivosti daného tématu jako optimální.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Využitá oborná literatura je aktuální, tématu odpovídající a je uvedena v dostatečném počtu. 
V textu i v závěrečném přehledu použité literatury je rovněž uváděna odpovídajícím 
způsobem. Autorka tak prokázala, že dokáže pracovat s odbornou literaturou, dokáže 
pracovat správně i s odbornou terminologií. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování práce je na velmi dobré úrovni, práce je přehledná, dobře 
strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazující a jsou i obsahově vyvážené. 
Autorka pracuje s odborným jazykem rovněž bez větších potíží, v dané problematice se 
zjevně dobře orientuje. Práce tak celkově odpovídá nárokům kladeným n bakalářskou práci. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Zvolené téma je vzhledem k současné vysoké rozvodovosti a následným rozvodovým krizím 
vysoce aktuální. Často zkoumaná problematika rozvodových stavů je zúžena na manipulace 
při rozvodech – falešné obvinění z domácího násilí. Práce má tak i praktický přesah, protože 
zjišťuje, zda byly použity metody sociální práce. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce byl splněn, některé výsledky byly překvapivé. Metodický postup řešení daného 
úkolu byl správný a vyvozené závěry adekvátní. Pozitivně hodnotím uvedení prognózy a 
možnosti řešení případů z hlediska sociální práce, vyhodnocení kazuistik a zejména kvalitně 
propracovanou diskuzi. 
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Jaké metody sociální práce by byly v řešení dané problematiky podle Vašeho názoru 
nejefektivnější?  
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