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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

AUTORKA PRÁCE: MICHAELA FIRBASOVÁ

Kritická sociální práce jako východisko pro praxi sociální práce zaměřené na jedince 

se zdravotním postižením

Práce je zaměřena do velmi perspektivní oblasti, která je v ČR zatím nerozvinutá a 

zvolené téma - důležité pro uchopení praxe sociální práce v celém rozsahu jejích 

možností - ještě žádný student nezpracoval. Je tedy chvályhodné, že si diplomantka 

toto téma zvolila. 

Ke zpracování autorka využila především sekundární analýzy literárních pramenů. Z 

provedeného rozboru pak vycházela při formulaci svých kritických postřehů a 

zamyšlení, které jsou logicky začleněny do textu jednotlivých kapitol. Jádro práce je 

ve třetí části, která je dobře a komplexně zpracovaná a se závěrem spíše převyšuje,

než naplňuje cíle deklarované v úvodu práce. O využití dostupné tuzemské a 

množství zahraniční literatury svědčí průběžně uváděné odkazy. Struktura práce je 

vyvážená, úprava i jazyk jsou na slušné úrovni.

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



2

Práce s literaturou přiměřená zbytečně 
mnoho 
citací/ citace 
zbytečně 
dlouhé 

málo citované 
literatury

Využívání zahraniční 
literatury

výborná citací z cizí 
literatury je 
minimum

citace z cizí 
literatury 
chybí

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny

výborná Dobrá není patrná

Zpracování přehledu 
pramenů

správné s menšími 
nedostatky

se závažnými 
nedostatky

Formulace hlavního 
problému/ 
výzkumné otázky

jasná není zcela 
jasná

chybí

Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod

použita 
jedna 
metoda, je 
adekvátní

daly se užít 
adekvátnější 
metody

metody nejsou 
zvoleny 
adekvátně

Praktická 
využitelnost 
výsledků

vysoká dobrá nejasná

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně

cíl se 
nepodařilo 
naplnit

Hodnocení výborně velmi dobře dobře Nevyhovuje

Otázka k obhajobě: Uveďte, zda a jak je možné rozšířit českou sociální práci o 

kritické pojetí její teorie i praxe

Navržené hodnocení: Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, v případě úspěšné 

obhajoby, hodnotit práci klasifikačním výborně.

Datum: 14. 6. 2013
Podpis: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.


