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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

V úvodu práce autorka definuje téma a cíl práce, který odpovídá studovanému oboru, 

praktickým zkušenostem autorky, je konkrétní a aktuální. Jednotlivé části práce na sebe 

logicky navazují a práce propojuje fakta z dostupné literatury a zkušenosti autorky z praxí. 

Kdy autorka se nebojí sdělit vlastní názor, což vítám nejen pro přínos práce, ale i pro obor 

sociální práce. Cíl práce je velmi aktuální a potřebný, neboť autorka se snaží co 

nejkomplexněji popsat metody sociální práce ve vztahu ke konkrétní cílové skupině.  

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Autorka  využívala dostupnou literaturu, na kterou řádně v textu odkazovala. Množství zdrojů 

je relevantní pro bakalářskou práci. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 

Po formální stránce práce splňuje veškeré náležitosti, text je velmi čtivý a jazyková úroveň 

práce, včetně orientace a využití odborného jazyka, splňuje nároky na vysokoškolské 

studenty. Práce je logicky členěna, má pevně danou a srozumitelnou strukturu a celkově 

působí přehledně. Autorka prokazuje, že se v tématu orientuje a zajímá ji. 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Téma práce se věnuje aktuální problematice azylových domů pro matky s dětmi především 

v kontextu oboru sociální práce, respektive metodám sociální práce. Vzhledem k faktu, že 

v praxi někdy sociální pracovníci problematicky popisují metody sociální práce, které 

využívají, vnímám jako velmi přínosné, že autorka se věnovala právě metodám sociální práce 

ve vztahu ke zvolenému tématu. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  

Předkládaná bakalářská práce si stanovuje za cíl“ „…popsat vybrané metody sociální práce 

v azylových domech pro matky s dětmi, a to na základě prostudované literatury.“ Tento cíl 

autorka splnila a vybrané metody pospala. Není však zřejmé, z jakého důvodu je nejvíce 

prostoru věnováno krizové intervenci a přesně popsán důvod volby právě těchto metod. 

  



 

Datum 18.1.2019  Sylvie Stretti 

  podpis vedoucího práce 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

 

1) Na základě čeho jste vybrala metody sociální práce pro tuto cílovou skupinu? 

2) V čem spatřujete největší přínos krizové intervence při práci s danou cílovou skupinou 

s ohledem na skutečnost, že jí věnujete nejvíce prostoru? 

 

Celkové hodnocení:  Výborně (1) 

 


