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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Autorka se zaměřila na možnosti a úskalí sociální práce s klienty s obsedantně – kompulzivní 
poruchou (OCD) a na zjišťování povědomí sociálních pracovníků o této poruše. Cíl práce byl 
jasně stanoven již v úvodu práce. Zvolila adekvátní metodu kvantitativního průzkumu formou 
dotazníkového šetření a podařilo se jí získat poměrně velké množství respondentů – 
sociálních pracovníků. Pozitivně hodnotím zejména podrobně rozpracovanou problematiku 
úskalí a rizik sociální práce s klienty s OCD a možnostmi zoptimalizování této práce. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala velmi dobrou 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. Pozitivně hodnotím i uvedení 
cizojazyčného zdroje. 
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. Je vidět, že autorka o práci jevila živý zájem a že se o tuto 
problematiku zajímá dlouhodobě. Z hlediska odborného i jazykového je práce na velmi dobré 
úrovni, práce působí dojmem velmi pečlivě zpracované práce 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Téma OCD v souvislosti se sociální prací je originální a zejména pro sociální práci přínosné. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cílem práce byl splněn, metodologie zpracování tématu je kvalitně rozpracována, získané 
výsledky jsou přehledně zpracované a doplněné grafy. Metodický postup řešení daného 
úkolu byl odpovídající a vyvozené závěry rovněž adekvátní. Pozitivně hodnotím zejména 
podrobně propracovanou diskuzi, adekvátně popsané závěry práce a doporučení pro sociální 
praxi.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Navrhněte, jakou formou byste zvyšovala povědomí sociálních pracovníků o OCD a 
seznamovala je s riziky práce s těmito klienty.  
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