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Výběr tématu 
       
Společenská a vědní závažnost tématu   
 
Oborová přiléhavost tématu  
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) - neposuzuji 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
Metody práce 
 

Vhodnost a úroveň použitých metod 
 

Kvalita zpracování teorie, úroveň reflexe 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 

Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 

 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce   
   

 
** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě 
 

 
1. Která etická dilemata, obvykle popisovaná v odborné literatuře, se u Vašeho vzorku 

nevyskytla? 
2. Jak byste popsala etický distres pracovníků v pomáhajících profesích? 
3. Sdílíte řadu přesvědčení ohledně nevyjasněného kompetenčního profilu sociálních 

pedagogů. Existuje však kompetenční profil mezinárodní asociace AIEJI (International 
Association of Social Educators), v ČR zformulovala kompetenční profil Asociace 
vzdělavatelů v sociální pedagogice. Jaké kompetence považujete za důležité ve vztahu 
k řešení etických dilemat? 
 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

 
Diplomantka předkládá k obhajobě práci s nosným a v oblasti pomáhajících profesí relativně 
hojně zkoumaným tématem. Stručná teoretická část má popisný charakter. Osnova textu je 
logicky vystavěná, výklad je věcný. Jednoznačné kvalitativní těžiště práce se nachází v části 
empirické, která má výborně zpracovanou metodologii a předkládá pečlivé zpracování dat.  
 
Připomínky k teoretické části: 
 
Postrádám odlišení etického dilematu od etického problému, žádoucí by bylo též zahrnutí více 
cizojazyčných zdrojů. Také by bylo vhodné provést analýzu výzkumů, které se této 
problematice věnují (alespoň na úrovni jiných diplomových prací). 
 
Připomínky k empirické části  
 
Přehled kategorií, subkategorií a kódů patří spíše do prezentace výsledků výzkumu. 
Diskuse je pojata jako zodpovězení výzkumných otázek, výsledky jako takové nejsou příliš do 
hloubky diskutovány s nálezy jiných autorů. 
Není standardní nazývat participanty výzkumu v prezentaci výsledků „paní“ nebo „slečna“, bylo 
by vhodnější užívat název participant/tka. 
 
Další připomínky 
 
V práci se poměrně často objevují stylistické a syntaktické prohřešky (místy též pravopisné), 
např.: Rodiče umí používat různé techniky, aby dokázaly dítě získat na svoji stranu a hlavně 
do péče (s. 66). Pokud je to možné řešením je péče jiné osoby z rodiny. V literatuře je téma 
odebírání dětí hojně diskutovaným tématem. Tím to se hodně zabývá doc. Matoušek, které ve 
svých publikacích toto téma probírá. Uvádí zde, že pokud jsou v rodině shledány nepatrné 
problémy je dobré s rodinou pracovat nikoliv dítě hned umisťovat mimo rodinu (s. 65). 
 
Závěr: V datech zakotvené výsledky výzkumu odkrývají etické nároky kladené na pracovníky 
OSPOD u vybraného vzorku a přinášejí zajímavé výsledky. Jako celek práce splňuje 
požadavky kladené na diplomové texty. 
 

 
 
Doporučení k obhajobě:   doporučuji 
 
Navrhovaná klasifikace:  velmi dobře 
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