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Technické parametry práce:
Počet
Počet

stránek textu (bez příloh): 82
stránek příloh: 4
Počet titulů v seznamu literatury: 39

Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

1

1

1

1

1

1

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)
Formální zpracování Uasnost tématu, rozčlenění textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce
Vhodnost použitých metod
Využití výzkumných empirických metod
Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a

přínos

práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)
Naplnění cílů

práce

Vyváženost teoretické a praktické části
Návaznost kapitol a subkapitol
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi
Vhodnost prezentace závěrů práce

12

13

14

Otázky a

náměty

k diskusi

při obhajobě:

I.Zdůvodněte, proč

chápete syndrom CAN jako nadřazený domácímu násilí
2. Která opatření z návrhu sociálně pedagogické intervence jsou realizovatelná ve stávajícím
systému sociálně právní ochrany
3. Jaké negativní dopady má domácí násilí na vývoj dítěte
4. Jakáje role interdisciplinárních týmů v prevenci

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomová práce se zabývá tématem aktuálním a společensky naléhavým. Pracuje
korektně s literaturou a je psána kultivovaným odborným jazykem. Problematika je
zpracovávána co nejuceleněji, některá témata jsou však spíše naznačena a zasloužila by
hlubší analýzu (vývoj dítěte v rodině s výskytem domácího násilí, specifika edukace oběti
v rámci OSPOD (1 strana). Chybí pojetí role krizové intervence. Oceňuji alespoň stručné
nahlédnutí možností preventivního působení školy.
Velmi dobře je v diplomové práci zhodnocena zkušenost autorky s prací v rodinách
ohrožených domácím násilím, kvalitně jsou zpracovány obsažné kasuistiky, na nichž
autorka ukazuje některé společné znaky násilí v rodinách.
Návrh sociálně pedagogické intervence je založen na vizi instiiucionálních změn, je však
otf:J7k:=!. zn:=! ip. z:=! stf:Jv:=!iíd sihJ:=!Cp. rp.:=! Iizov:=!Ťp. Imí.

Doporučení

k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná výchozí klasifikace k

Datum, podpis:
Praha, 11. 1. 2009

obhajobě:

velmi

dobře.
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Ph r. Jitka Lorenzová, Ph.D.

