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

x

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

x
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Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
x
Metody práce
Vhodnost použitých metod

x

Využití výzkumných empirických metod

x

Využití praktických zkušeností

x

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

x

Vyváženost teoretické a praktické části

x

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

x
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Jaké faktory hrají roli v kooperaci vládního a nevládního sektoru při řešení situace
zanedbávaných dětí a co by mohlo přispět k zvýšení její efektivity? (rozvést odstavec 2+ 3
na straně 47)
2.Může se realizovat přímo v ohrožené rodině sociálně pedagogické dění?
3. Jaký vliv má na jedince orientační rodina?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Předložená diplomová práce má nadstandardní rozsah (teoretická část 40 stran, praktická
část 123 stran).Diplomantka uvádí také značný počet pramenů. Obě uvedené skutečnosti
nelze hodnotit jen kladně. Z hlediska formálního bych považovala za vhodné, kdyby část
textu z praktické části byla v příloze. Čtivost textu narušuje i časté využívání tučného
písma a kurzívy.
Autorka prokázala nejen zájem o zvolenou aktuální problematiku, ale především v praktické
části také erudovanost, a to zejména v aspektech sociálních.

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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