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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost
Autorka se ve své práci zaměřila na vnímání závažnosti dopadů rodinných konfliktů na dítě z
pohledu sociálních pracovníků OSPOD. Tento cíl byl jasně stanoven již v úvodu práce.
Zvolené téma odpovídá studovanému oboru a vychází z praxe autorky. Zpracování daného
tématu kvantitativní metodou za použití rozsáhlého dotazníkového šetření u sociálních
pracovníků OSPOD pak odpovídá zvolenému tématu. Vlastnímu zkoumání předcházel i
předvýzkum, na kterém si autorka ověřila vhodnost použité metody a měla tak i možnost
úpravy postupu.
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji
Autorka prokázala velmi dobrou orientovanost v dané problematice, teoretická část práce je
velmi podrobně a z mého pohledu i fundovaně zpracována. Autorka tak prokázala, že dokáže
odpovídajícím způsobem pracovat s odbornou literaturou a informačními zdroji, které
uváděla v textu i seznamu použité odborné literatury odpovídajícím způsobem. Počet
uváděných literárních zdrojů je rozsáhlý a uváděné zdroje jsou adekvátní.
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem
Po stránce formální i jazykové je práce na velmi dobré úrovni, je vidět velký zájem autorky o
danou problematiku a velmi dobrou orientovanost v ní. Autorka celkově prokázala velmi
dobrou orientovanost v odborné terminologii. Práce je velmi pečlivě zpracována, celkový
dojem z práce je rovněž velmi dobrý. Pozitivně hodnotím zejména snahu autorky o
specifikaci a popis konfliktu v rodině a jeho dopadu na dítě, protože v praxi bývá tento dopad
často podceňován. Rovněž pozitivně hodnotím popis návrhů na možnosti řešení konfliktu.
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití
Dané téma vychází z praxe autorky na odboru SPOD, je svým způsobem originální a popsaná
zjištění mají i svůj praktický význam, zejména i proto, že záběr aplikovaného výzkumu byl
poměrně široký. Pozitivně rovněž hodnotím odpovědný přístup k zpracování diplomové
práce ze strany autorky, která se o dané téma živě zajímala, práci si dobře časově rozvrhla,
často ji konzultovala, respektovala připomínky vedoucího práce i poznatky z předvýzkumu a
práci průběžně upravovala.
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry
Cíl práce – zjistit vnímání konfliktu v rodině a jeho závažnosti v dopadu na dítě byl splněn, i
když zpracování velkého množství údajů nebylo pro autorku snadné a jednoduché.
Metodologický postup byl podrobně popsán a rozpracován, zjištěné výsledky odpovídajícím
způsobem zpracovány, popsány, vyhodnoceny i interpretovány. Vyvozené závěry jsou
adekvátní a výsledky jsou přehledně zpracovány formou tabulek a grafů. Pozitivně hodnotím
zejména kvalitně zpracovanou diskuzi.
Celkové hodnocení: výborně
___________________________________________________________________________
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce
1. Jaká konkrétní řešení eliminace negativních dopadů konfliktů v rodině na dítě v rámci
práce sociálního pracovníka OSPOD byste navrhovala?
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