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Celkový postup řešení a závěry, práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka v práci vhodně postupuje od širšího k užšímu. V první kapitole se věnuje sociálním 

službám. Ve druhé kapitole definuje rodinu, v další kapitole zasazuje rodinu do kontextu 

sociální práce, dále se pak věnuje sanaci rodiny, definuje, co to je aktivizační služba a v šesté 

kapitole se zaměřuje na tuto službu v konkrétní lokaci. V další kapitole popisuje výsledky 

realizace svého výzkumu.  Kapitoly jsou vyvážené. Studentka postupuje od obecného ke 

konkrétnímu. Písemný projev je velmi kultivovaný, bez stylistických a gramatických chyb. 

Celkový dojem je výborný. Kladně hodnotím i flexibilitu a rychlost zpracování podnětů a 

doporučení. Studentka také prokázala, že umí pracovat s odbornou literaturou i s jinými 

zdroji. 

Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka poctivě zpracovávala téma práce, kterému se delší dobu věnovala. Jako velmi 
přínosné vnímám nasazení studentky v organizaci v regionu, ze kterého pochází. Domnívám 
se, že její výzkumné šetření může být přínosné pro tuto konkrétní službu v této organizaci. 
Oceňuji také její orientaci v dané problematice a vhledy, které do práce průběžně přinášela, 
neboť bylo vidět, že se v této problematice dobře orientuje.  Naopak jako velmi limitující 
vnímám způsob oslovení a zprostředkování rozhovoru přímo z organizace, skrze sociální 
pracovnici, která službu poskytuje (ztrácí se tím i to, do jaké míry je respondent skutečně 
anonymní, zároveň vnímám, že výpovědi mohou být touto skutečností zkreslené). Zároveň 
ale poukazuji na to, že získání dat pro výzkum bylo velmi ztíženo kvůli pandemické situaci. 
K první části realizace výzkumu mám minimum připomínek, studentka dobře provedla 
konceptualizaci pojmů i operacionalizaci. Teoretická část práce je v souladu s praktickou částí 
(s realizovaným výzkumným šetřením). Doporučuji však studentce nastudovat způsob 
analýzy dat a interpretaci výsledků výzkumného šetření. 
Přínos práce spatřuji v dobrých podnětech, které studentka přináší, pro tuto konkrétní 
organizaci.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Jaké vidíte limity Vašeho výzkumného šetření?  
Shrňte, prosím, co vyplynulo z Vašeho výzkumného šetření, co byste doporučila organizacím, 
které poskytují SAS? 
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