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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka svůj cíl práce i použitou metodiku zpracování volila vhodně, vzhledem k řešenému 
tématu práce. Studentka se v práci zaměřila zejména na vymezení sociální práce, historický 
exkurz a to v kontextu s nejnovějšími poznatky z terénu, odborných publikací i dalších 
materiálů.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka odbornou literaturu nastudovala a snažila se publikované odborné obsahy použít 
v celém textu předkládané magisterské práce. Seznam použitých informačních zdrojů 
odpovídá požadavkům bibliografické normy, odkazované publikace jsou domácí i zahraniční 
provenience, jsou všechny k tématu relevantní a aktuální. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je přiměřené.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Studentka velmi správně vymezila etickou podstatu sociální práce, dilemata, kodex, profesní 
hodnoty. Hledala odpověď na základní otázku svých šetření, a to, do jaké míry je současná 
společnost reálně seznámena a zda v přiměřené míře rozumí roli sociální práce, jejím 
limitům a významu v globalizované společnosti dneška. Zjištění objemu a úrovně znalostí 
respondentů šetření je proto základem pro kvantitativní dotazníkové šetření o reflexi této 
profese. Struktura textu v teoretické i praktické části práce je metodologicky správná, 
dotazování pokrývá parametry základního průzkumu, metodika, operacionalizace i 
definované úkoly jsou smysluplné a ověřitelné, zpracování získaných dat výborné, závěry a 
doporučení, jež vyplývají z průzkumu, odpovídají stanoveným cílům. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Lze konstatovat, že studentka splnila cíle práce a formulovala podnětné závěry.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Popište, jak jsou v současnosti hodnoceny cíle a role sociální práce v kontextu profesní etiky? 
Jaký je všeobecně, ve skupině studentů a studentek sociální práce, názor na kvalitu a rozsah 
profesionální přípravy v předmětu Etika, Sociální etika, Etika sociální práce? Je v profesní 
přípravě předmětu kapitola, téma, oblast, které by si vyžadovaly podrobnější nebo 
rozsáhlejší zpracování? 

Celkové hodnocení:  Výborně 
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