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Diplomantka zvolila aktuální téma, protože pohledy na teorii a praxi sociálních služeb se
vlivem působení zákona o sociálních službách proměňují a praxe nezřídka přináší otázku,
zda příprava absolventů škol pro praxi v sociálních službách je dostačující. Kritické závěry
diplomové práce, zejména vnímání nedostatečnosti praktické přípravy samotnými
absolventy, korelují s obecnými kritickými názory ~ praxe.
sevřená, proporcionální, vyvíjí se podle záměru a cílů od teoretických poznatků a
důkladného shrnutí současného stavu výuky k využití v praktické části a ke shrnutí v závěru.

Práce je

Diplomantka prokázala zájem a vhled do problematiky vzdělávání v oboru sociální práce.
Prostudovala více než základní dostupné zdroje a sestavila kvalifikované a čtivé kapitoly. Je
patrné, že do výběru a studia literatury vložila hodně času. Široký výběr literatury ukazuje na
upřímný záměr pracovat na velké ploše s plnou šíří tématu. Umí pracovat s literaturou a
důsledně cituje.
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návratnost dotazníku, které činí výsledky výzkumu do značné míry reprezentativními.
Primárním cílem výzkumu byla snaha o zmapování profesního směřování a uplatnění
absolventů KSP FF UK. Operacionalizaci cíl - hypotézy - otázky považuji za validní.
Hypetézy i otázky jsou smysluplné a zajímavé. Je patrný reálný vhled diplomantky do
problematiky vzdělávání i do praxe v sociálních službách.
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vyvrcholením práce. Diplomantka úspěšně shrnuje celé široké téma a
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Hlavní předností práce je reálný vhled do problematiky
službách. Hlavní chybu jsem nenašel.

vzdělávání

i praxe v sociálních

Práce může být přínosem pro vzdělávání i praxi sociálních služeb, pokud se podaří navázat
na její závěry (i na závěry citovaných předchozích prací na podobné téma) a pohlédnout na
kvalitu výuky z druhé strany - očima poskytovatelů služeb, kteří absolventy zaměstnávají.
Velmi zajímavá a inspirující by byla doporučení poskytovatelů na změny nebo doplnění
studijních plánů.
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Jaké obsahové změny ve výuce sociální práce považujete
z hlediska uplatnění v praxi za nejdůležitější?
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