
Posudek vedoucí práce Romany Trutnovské „Rodiny ohrožené sociálním 

selháním v Karlovarském kraji“ 
 

Autorka ve své práci zjišťuje a následně analyzuje situaci rodin ohrožených sociálním 

selháním v Karlovarském kraji. Na základě analýzy formuluje doporučení pro zavedení 

nových služeb v rámci SOS dětské vesničky v Doubí u Karlových Varů. Praktická část práce 

byla realizována v rámci širšího výzkumného šetření ve vybraných krajích ČR, které mělo 

sloužit jako podklad pro rozvoj nových typů služeb pro ohrožené rodiny.  

Vybrané téma je ve světle chystaných systémových změn v péči o ohrožené rodiny a 

děti vysoce potřebné a formulovaná doporučení jsou v praxi dobře využitelná. Na jejich 

základě bude v letošním roce zahájena terénní sociální služba pro rodiny v Karlových Varech 

a okolí. Praktický výstup práce považuji za velmi zdařilý.  

Práce na jedné straně těží z toho, že byla praktická část zpracována jako součást širšího 

šetření, na druhé straně je tímto faktem současně limitována. Poměrně inovativní je zapojení škol jako 

možné první linie zachycení rodiny v ohrožení, na druhou stranu celé studie nejen v Karlovarském 

kraji se potýkala s jejich zapojením a výběrem vzorku škol do šetření. Právě jejich výběr považuji za 

slabinu práce, což ovšem autorka mohla ovlivnit jen minimálně.  

V závislosti na kvalitě obhajoby navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře. 

 
Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

téma je příliš 
rozsáhlé  

téma mohlo být širší předkladateli 
chyběla 
možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 
systémy 

empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 
významnými 
teoriemi 

s chybějícími 
daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 
názory/ nejasná 
východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování příliš 
hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 
chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná   

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 
citací/ citace 
zbytečně dlouhé  

málo citované 
literatury 

 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí  



literatury literatury je 
minimum 

literatury chybí 

Zpracování přehledu 
pramenů 

správné s menšími 
nedostatky 

se závažnými 
nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 
Otázky k obhajobě:  
Jaké změny v systému služeb pro ohrožené rodiny v Karlovarském kraji na základě svého šetření 
navrhujete? 
 
Datum:  23.1.2012        Podpis: 
 
 
 


