
Posudek oponenta diplomové práce 
Veroniky Petrové 
Metodika posuzování funkčnosti rodiny pro OSPOD 

Autorka ve své práci navrhla a pokusila se ověřit metodiku posuzováni rodin pro účely 
úpravy rodičovské zodpovědnosti po rozvodu. K ověření metodiky využila vzorek 20 
rodin, se kterými pracovala coby sociální pracovnice OS POD. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je příliš téma mohlo být širší předkladatel i 
k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 
zpracovatele možnost 

adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající empirická 
systémy 

Rozsah práce přiměřenv nedostatečný příliš vel~ý 

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s r.hybějícími 
významnými daty 
teoriemi ,--------

Schopnost formulovat v.ýborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/ nejasná 
názory/východiska východiska 
Stylistika přiměřená I šroubovité vyjadřování příliš 

vvjadřování hovorové 
-"'~. 

Gramatika správná s ojedinělými s množstvím chyb 
chybami 

Uprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho málo citované dilčí chyby v 
citaci! citace literatury citacich 

Využívání zah~ani~ t-přiměřené 
zbytečně dlouhé 
citací z cizí citace z cizí 

literatury literatury je II iteratury chybí 
minimum 

-
Schopnost kriticky I výborná dobrá není patrná 
hodnotit pramenv 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenů -_. nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problém ul výzkumné 
otázky 
Metody ! zvolené I pOllžitajedna I daly se užít metody nejsou 

I adekvátn~ metoda, ~ adekvátnější zvoleny 
I použito více adekvátní metody adekvátně 

I metod 
Zpracování dat kvantitativní, . kvalitativní I kvantitativní, třídění 

- i statisti_cké 
I dobrá 

prvního stupně 
Praktická využitelnost vysoká nejasná 
výsledků 

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn cíl se nepodařilo 
částečně naplnit 



I Hodnocení I výborně I velmi dobře I dobře I nevyhovuje 

Jiné připomínky: Vytvoření metodiky posuzování rodin je téma vysoce potřebné a v praxi 
metodicky zcela neošetřené. Teoretická část poskytuje adekv,átní přehled možných východisek daného 
tématu, byť místy trochu nepřehledně. Praktická část obsahuje radu zajímavých poznatků z terénnfho 
ověřování v)/tvořené metodiky a patří mezi silnější části práce. Přes dílčí výhrady oceňuji , že se 
autorka pustíla do tématu, které není jednoduché a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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