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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 

zmapování přístupu pracovníků, kteří se v rámci své práce setkali s tématem falešného 

obvinění z domácího násilí v procesu rozhodování péče o děti.  Použitá metodika je vhodná 

ve vztahu k tématu práce. 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Použitá literatura je aktuální a velmi rozsáhlá, za nadstandardní považuji široké využití 

cizojazyčné odborné literatury. Studentka dodržela bibliografickou normu. Oceňuji precizní a 

logickou práci s legislativou. 

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

Formální a jazykové zpracování jsou na velmi dobré úrovni. 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Vzhledem ke zvolenému tématu, jeho logické struktuře, systematickému zpracování                                

a perfektně provedenému výzkumnému šetření považuji práci za velmi originální ve svém 

provedení. Velmi oceňuji podrobně zpracovanou Diskusi. I vzhledem k citování poznatků                               

az mnoha zahraničních zdrojů považuji předloženou práci za velmi přínosnou pro praxi. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  

Cíl práce studentka splnila, celkový postup odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou 

práci. Autorka prokázala velký vhled do zpracované problematiky a formulovala podnětné 

závěry do praxe. 

Další připomínky a vyjádření (možnost pokračovat i na druhé stránce): 

- Pokud uvádíte definici (s. 8), měla by být v uvozovkách. 

- V Seznamu literatury se tituly nečíslují. 



- Vynikající obsahovou kvalitu diplomové práce trochu snižují občasné gramatické 

chyby a nesprávné jazykové formulace. 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

1.  Z textu je zřejmý Váš velký zájem o zvolené téma, nezmiňujete však motivaci, ani 

konkrétní vlastní zkušenosti z praxe. Předpokládám, že jste se na zpracovanou problematiku 

zaměřila i ve svých praxích na VŠ. Uveďte stručný příklad (z praxe, z odborné literatury) 

dokreslující téma Vaší diplomové práce. 
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