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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost
Autorka se ve své práci zaměřila na zjišťování účinnosti a případné rizikovosti nástrojů
užívaných v rámci sociální práce v centru pro děti Mezipatro. Cíl práce je jasně stanoven
v úvodu práce – zjistit, co je z užívaných nástrojů účinné a co ne. Použitá metoda
strukturovaného rozhovoru se sociálními pracovníky z centra je danému tématu a
zvolenému cíli adekvátní. Výsledky tohoto šetření byly autorkou velmi pečlivě zpracovány,
pozitivně hodnotím popis metodiky zpracování výsledků a jejich interpretaci.
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji
Autorka prokázala velmi dobrou schopnost pracovat s odbornou literaturou, prokázala, že
dokáže pracovat správně i s odbornou terminologií. Pozitivně hodnotím velký počet
uváděných literárních zdrojů, které jsou aktuální a jsou uváděny odpovídajícím způsobem
v textu i v seznamu použité literatury. Teoretická i praktická část práce je velmi podrobně a
s evidentním zaujetím autorkou zpracována, má vysokou úroveň.
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem
Formální a jazykové zpracování práce je na velmi vysoké úrovni, autorka prokázala svou
schopnost pracovat s odborným jazykem. Práce je přehledná, dobře strukturovaná,
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazující a jsou i obsahově vyvážené. Autorka se v dané
problematice zjevně velmi dobře orientuje. Práce tak celkově odpovídá nárokům kladeným
na diplomovou práci. Pozitivně hodnotím uvedenou kazuistiku k dokreslení práce, která je
rovněž velmi podrobně a adekvátně zpracována.
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití
I když téma sociální práce s ohroženými dětmi bývá často zpracováno, autorka jej cílí na
konkrétní zařízení, pro který má i praktický význam. Autorka rovněž vychází ze své
dlouhodobé praxe v zařízeních zaměřených na práci s ohroženými dětmi.
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry
Cíl práce byl splněn, metodický postup řešení byl odpovídající a vyvozené závěry rovněž
adekvátní. Nejen empirická, ale i teoretická část je doplněna přehlednými grafy a tabulkami,
které odpovídajícím způsobem dokreslují získané údaje. Pozitivně hodnotím precizní
zpracování výsledků a uvedení rizikových faktorů včetně možnosti nastavení změn.
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce
Uveďte, jaké nástroje sociální práce jsou v práci s ohroženými dětmi z Vašeho pohledu
nejoptimálnější.
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