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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

Studentka zvolila svůj cíl práce, a to dospět ke kvalifikovanému závěru, zda je sociální péče 

pro ohrožené děti dostačující či nikoliv. Studentka svým způsobem přispěla k zamyšlení, zda 

je možné udělat v oblasti sociální péče o tyto děti změny, které by vedly k vyšší kvalitě výkonu 

péče, celkově kvalitnějšímu poskytování péče a které výkony a situace sociální pracovníci 

hodnotí v této oblasti jako nedostačující. Cílem kvalitativního šetření bylo zjistit, zda je sociální 

péče pro ohrožené děti dostačující a jaké změny by bylo možné udělat, aby byla práce 

vykonávána kvalitněji, popřípadě efektivněji. Zaměřila se zejména na hledání odpovědí na 

hlavní otázku: jaké změny by bylo možné udělat, aby byla práce vykonávána kvalitněji, 

popřípadě efektivněji. 

 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Studentka odbornou literaturu nastudovala a snažila se publikované odborné obsahy použít 

v celém textu předkládané bakalářské práce. Seznam použitých informačních zdrojů odpovídá 

požadavkům bibliografické normy, odkazované publikace jsou domácí i zahraniční 

provenience, jsou všechny k tématu relevantní a aktuální.  

Studentka zvolila pro základní sběr dat strukturovaný rozhovor a dotazovala se 3 respondentů. 

Sběr dat probíhal od ledna 2021 do konce března 2021. Délka rozhovorů byla přibližně 90 

minut a otázky byly zaslány předem do e-mailu. Všechny respondenty jsem informovala o tom, 

že budou data použita pro účel diplomové práce. 

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

Formální a jazykové zpracování je zpracováno pečlivě. Název práce není v souladu s názvem 

schváleným, je to opravdu prohlášení k Bc. Práce, název Možnosti socioterapie u žen jako obětí 

domácího násilí. 

 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Studentka velmi správně vymezila hlavní otázku, kvalitativní přístup a strukturovaný rozhovor  

které reprezentují přístup využívající principy jedinečnosti a neopakovatelnosti, 

kontextuálnosti, procesuálnosti a dynamiky. Struktura textu v teoretické i praktické části práce 

je metodologicky správná, dotazování pokrývá parametry základního výzkumu, metodika, 

etické aspekty výzkumu i definované úkoly jsou smysluplné a ověřitelné, zpracování získaných 

dat výborné, závěry a doporučení, jež vyplývají z analýzy praxe NRP. 

  

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  

Lze konstatovat, že studentka splnila cíle práce a formulovala podnětné závěry.  

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce  

 

hodnocení:  Výborně 
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