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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Doporučení k obhajobě: DOPORUČUJI  
 
Navrhovaná klasifikace: výborně 
 
Datum, podpis: 14.1.2020   Komárková 

1) Potýkala jste se při realizaci výzkumu s nějakými problémy? 
2) Bylo něco, co Vás při realizaci výzkumu překvapilo? 
3) Co by bylo možné zařadit do diskuse výsledků? 

 
 

 

Předkládanou práci s názvem Sociálně pedagogická pomoc klientkám azylových domů pro 
ženy hodnotím jako kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která čtenáři přináší ucelený 
vhled do sledované problematiky. Autorka si v práci klade za cíl popsat podoby sociálně 
pedagogické pomoci v azylových domech pro ženy. Jedná se o práci teoreticko-empirickou. 
V teoretické části autorka vymezuje sociálně pedagogickou pomoc, zabývá se 
pomáhajícími pracovníky, paradigmaty pomáhání, metodami sociálně pedagogické pomoci 
a etickými aspekty profese, a dále zde představuje problematiku bezdomovectví a 
azylových domů pro ženy. V empirické části autorka představuje vlastní zrealizovaný 
výzkum kvalitativního charakteru, který byl proveden v azylových domech pro ženy v Praze.  
 

Na práci oceňuji především: 

• volbu zajímavého tématu  

• autorčinu samostatnost při zpracovávání práce a zároveň precizní přístup 
k práci  

• ucelené pojetí teoretické části, práci s relevantními zdroji 

• přehlednost, strukturovanost a snahu o srozumitelnost textu pro čtenáře 

• precizní zpracování empirické části – od popisu vzorku, etiky výzkumu, přes 
analýzu dat a prezentaci závěrů 

• zařazené přílohy 
 
Nedostatky práce jsou: 

• práce by si zasloužila ještě přísnější jazykovou korekturu, občas se zde 
objevují překlepy  

• chybějící diskuse výsledků  
 
 
 


