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Jádrem práce je zmapování potřeb vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti psychiatrie, 
konkrétně v Psychiatrické léčebně Bohnice; oblasti zdravotnické a občanském sdružení Eset 
- Help; komunitní zařízenÍ. 

Cíl práce autorka naplňuje v rámci provedeného šetření (strukturované rozhovory), jehož 
závěry jsou sice poněkud stručné, ale čtenáři jsou předloženy ve srozumitelné a čtivé formě. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je příliš téma mohlo být širší předkladateli 

k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající empirická 
systémy 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chyběj ÍCími 

významnými daty 
teoriemi 

Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/ nejasná 
názory/východiska východiska 
Stylistika přiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika správná s ojedinělými s množstvím chyb 

chybami 
Uprava textu přiměřená ~řijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho málo citované 
citací! citace literatury 
zb~ečně dlouhé 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je literatury chybí 

minimum 
Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 
Praktická využitelnost vysoká dobrá nejasná 
výsledků 



Samotný závěr práce je již méně výrazný, autorka diskutuje výstupy z praktické části práce, 
které uzavírá seznamem dalších vyplývajících otázek vázaných na zpracované téma. Ke své 
škodě se však dále nevěnuje alespoň stručné diskusi ani u jedné z nich. 

Po formální stránce práce splňuje požadavky na takové práce kladené. Ač lze konstatovat, že 
se seznamem literatury autorka pracuje v plné šíři, tento by měl být u diplomové práce o něco 
bohatější. 

Závěr: 

Zvolené téma je aktuální a velmi potřebné, struktura práce je logická a jednotlivé kapitoly 
plynule navazují, práce naplňuje vytčený cíl. I přes uvedené výhrady mohu konstatovat, že 
práce je dobrá a bude-li při obhajobě doplněna o chybějící informace, může být hodnocena i 
jako velmi dobrá. 

V rámci obhajoby tedy navrhuji, aby se autorka stručně vyjádřila k otázce: Jak by bylo možné 
docílit zvýšení zájmu sociálních pracovníků o vzdělávání v přislušné oblasti? 
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