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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce zvolila studentka vhodně ve vztahu ke studovanému oboru. Zaměřila se na zjištění 
motivace ke studiu sociální práce. Vymezila sociální práci jako obor včetně profesního 
zákona a dále se věnovala různým sociálním událostem, které mohou inspirovat ke studiu 
tohoto oboru. Použitou metodiku autorka zvolila vhodně. 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka užila aktuální odbornou literaturu, seznam použitých titulů a elektronických 
zdrojů odpovídá bibliografické normě, drobným nedostatkem je zde nejednotné užití kurzívy.  

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Jazykové a formální zpracování je přiměřené.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Vzhledem ke zvolenému tématu, jeho systematickému zpracování a dotazníkovému šetření 
uskutečněnému mezi 125 studenty oboru sociální práce považuji práci za velmi přínosnou                   
a originální ve svém provedení. Velmi oceňuji systematicky zpracovanou Diskusi. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce studentka splnila, celkový postup odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou 
práci. Autorka formulovala podnětné závěry do praxe. 

Připomínky: 
- Za významný (a zcela zbytečný) nedostatek považuji nadměrné množství užití přímých 

citací, které v teoretické části práce místy tvoří i více než polovinu textu. 
- Chybí základní demografické charakteristiky souboru respondentů (věk, pohlaví) a čas 

šetření. 
- Není uveden žádný cizojazyčný zdroj. 
- Seznam grafů patří až na konec práce. 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
1.  Diskuse a Závěr Vaší práce jsou velmi podnětné. V Závěru píšete, že „…by bylo vhodné 
systematicky pracovat na tom, aby sociální pracovník měl nejen vyšší finanční ohodnocení, 
ale také větší sociální status ve společnosti.“ Jak by bylo možné tuto situaci zlepšit? 
 

Celkové hodnocení:                                             velmi dobře 
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