OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
Téma práce: Bc. Ester Poláčková
Autor:
Sociální práce v kontextu domácího násilí v kombinaci s duševním onemocněním
Oponent:
Mgr. Sylvie Stretti
Hodnocení práce:

1
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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 použitých 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

Celkové hodnocení:

výborně

1

velmi dobře

dobře

neprospěl

(zakřížkujte příslušný klasifikační stupeň)

Další připomínky a vyjádření (možnost pokračovat i na druhé stránce):
Diplomovou práci považuji za velmi aktuální a jedinečnou právě v propojení domácího násilí se
specifickou cílovou skupinou. Teoretický rámec je základním východiskem pro zvolenou průzkumnou
metodu zakotvené teorie. Velmi oceňuji praktickou část práce, operacionalizaci, práci s daty. Zajímavý
moment, kdy diplomantka zjistila, že sociální pracovníci nemají přehled v oblasti teorií a metod soc. práce
je fenomén, který se v podobných průzkumech a šetření opakuje a je vlastně dosti smutný.
Největší přínos práce spatřuji v navrhované přehledné metodice a vnímám jako možnou výzvu pro
diplomantku se hlouběji věnovat této problematice a možnému zavedení struktury a metodiky pro práci
s danou cílovou skupinou.
Snad jedinou nejistotu či výtku mám k dialogům v teoretické části práce, kdy si nejsem jistá zda jde o
ilustrativní rozhovor, reálný rozhovor, anonymizovaný rozhovor. Přijde mi v práci velmi důležitý a vhodně
vložený, bylo by prima kdyby to bylo vysvětleno již v úvodu.
Otázka k obhajobě:
1. Zkuste popsat Váš názor na situaci malé orientace cos. pracovníků v teoriích a metodách soc. práce a
zkuste navrhnout možné řešení s ohledem na motivaci soc. pracovníků.
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