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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost
Cíl práce je jasně a stručně uveden již v úvodu práce – zjistit, jaký má význam supervize pro
sociální pracovníky v dané organizaci. Autorka se tématem supervize v pomáhajících
profesích zabývá dlouhodobě, již od střední školy a práce vychází i z její odborné praxe.
Z hlediska výše uvedeného cíle byla vhodně zvolena metoda dotazníkového šetření.
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji
Autorka prokázala velmi dobrou schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími
informačními zdroji, počet uváděných literárních zdrojů je rozsáhlý, použité zdroje jsou
aktuální a jsou uváděny odpovídajícím způsobem v textu i v seznamu použité literatury.
Pozitivně hodnotím i uvedení velkého množství cizojazyčných zdrojů.
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem
Formální a jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni, práce je dobře strukturována,
kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vyvážené. Je vidět, že autorka o práci jevila živý zájem
a že vychází i z její odborné praxe. Autorka prokázala, že dokáže velmi dobře pracovat
s odborným jazykem, pozitivně hodnotím shrnutí informací získaných studiem odborné
literatury a jeho propojení s poznatky v praktické části práce.
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití
Téma práce odpovídá plně studovanému oboru, zaměřením na supervizi v pomáhající
organizaci má i svůj praktický význam.
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry
Cílem práce bylo zjistit, jaký význam má supervize pro sociální pracovníky v dané organizaci a
tento cíl byl splněn. Metodický postup řešení práce byl zvolen adekvátně, zpracování
odpovídá plně nárokům kladeným na diplomovou práci. Pozitivně hodnotím zejména
operacionalizaci dotazníkového šetření, uvedení rizik z hlediska validity získaných výsledků,
pečlivě a podrobně zpracované výsledky i rozsáhlou a propracovanou diskuzi.
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce
Uveďte možnosti zlepšení supervizní práce ve výše uvedené organizaci.
Celkové hodnocení:
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