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Téma vzhledem k 
současným potřebám 
oboru 

vysoce 
potřebné 

potřebné Okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 
k možnostem 
zpracovatele 

zvoleno 
adekvátně 

téma je příliš 
rozsáhlé 

téma mohlo být 
širší 

předkladateli 
chyběla možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 
systémy 

empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými 
teoriemi 

s chybějícími daty 

Schopnost 
formulovat vlastní 
názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 
názory/ nejasná 
východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování 
příliš hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 
chybami 

s množstvím 
chyb 

 

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  
Práce s literaturou přiměřená zbytečně 

mnoho citací/ 
citace 
zbytečně 
dlouhé  

málo citované 
literatury 

 

Využívání 
zahraniční literatury 

přiměřené citací z cizí 
literatury je 
minimum 

citace z cizí 
literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 
pramenů 

správné s menšími 
nedostatky 

se závažnými 
nedostatky 

 

Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky 

jasná není zcela 
jasná 

Chybí  

Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se 
překrývají 

hypotézy nejsou 
formulovány 
jednoznačně 

hypotézy nelze 
testovat 
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Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod 

použita jedna 
metoda, je 
adekvátní 

daly se užít 
adekvátnější 
metody 

metody nejsou 
zvoleny adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 
statistické 

kvalitativní kvantitativní, 
třídění prvního 
stupně 

 

Praktická 
využitelnost 
výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
 
Autorka si stanovila cíl zmapovat důvody, proč sociální pracovníci ne/pracují a ne/zůstávají v 
oboru. Konkrétně pak, jaké strategie jim pomáhají k překonání případných překážek a jaké 
důvody vedou k rozhodnutí předčasně odejít z organizace nebo oboru. Zvolené téma je 
vysoce aktuální. 
Práce je přehledně strukturovaná a využívá tradičních metodologických postupů. Je rozdělena 
do pěti kapitol, které jsou dále doplněny o úvod a závěr. Autorka logicky a plynule přechází 
od teoretické části (kap.1-3), kde se věnuje tématům profese a profesionalizace, zátěžovým 
situacím při výkonu sociální práce a strategiím, jak se s nimi vyrovnávat. Dále pak 
kompetencím, dovednostem, vzdělání a rolím sociálního pracovníka. Tuto část uzavírá 
kapitolou věnovanou uplatnění sociálních pracovníků, pracovnímu prostředí a pracovním 
podmínkám. Čtvrtá kapitola je věnována představení vědeckých metod zpracování. Pátou 
kapitolu lze považovat za jádro práce, autorka se – na základě výstupů výzkumu - snaží 
ukázat na dosavadní praxi a konfrontuje ji s teoretickými poznatky popsanými v úvodních 
kapitolách. Práce je zakončena přehledným závěrem, ve kterém autorka syntetizuje své 
poznatky. 
Studovaná problematika nebyla podceněna, autorka využila všech dostupných materiálů tak, 
aby vytvořila hodnotnou práci. Stylistická stránka je také na dobré úrovni. 
Předloženou práci hodnotím jako pečlivě popisnou s dobře provedeným empirickým 
výzkumem, s jehož výsledky lze zacházet jako se vstupními údaji pro další výzkum.  
 
Diplomová práce splňuje po obsahové i formální stránce dané požadavky, a proto ji 
doporučuji k obhajobě.  
 
Navrhovaná klasifikace: pokud diplomantka úspěšně zvládne obhajobu, navrhuji klasifikovat 
výborně. 
Zkrácenou verzi doporučuji publikovat v časopise Fórum sociální práce. 
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