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Stravovací zvyklosti matek s dětmi v azylovém domě 

 

 Autorka se zabývá způsobem stravování matek a dětí ve dvou českých azylových 

zařízeních pro matky s dětmi. Toto téma je aktuální, v tuzemské odborné literatuře málo 

zastoupené. Proto lze uvítat, že se jím autorka zabývala.  

 Práce však má mnoho formálních chyb. Citace z literatury nejsou správné (hesla 

z Encyklopedie sociální práce mají být citována podle jména autora hesla; citáty se neuvádějí 

jménem autora s dvojtečkou, pokud je na konci citátu běžně citováno). Grafy nejsou číslovány 

a nemají názvy, navíc kruhové grafy u souboru 10 respondentek jsou méně přehledné než by 

byly tabulky. Výzkumný nástroj (dotazník nebo schéma pro rozhovor?) není v práci uveden a 

není uvedeno, jak byl konstruován. Autorka dělala i rozhovory s pracovníky a experty, ani 

v tomto případě není uvedeno schéma rozhovoru, ani nejsou na jednom místě shrnuty 

výsledky z těchto rozhovorů. 

 Styl práce se dá popsat spíše jako tříšť autorčiných postřehů (některé jsou nepochybně 

zajímavé a přínosné) než jako systematický výklad. Některé věty jsou formulovány tak 

krkolomně, že jsou na hranici srozumitelnosti (Např.: „Pro ukázku jedné z dotazovaných jsem 

si vybrala slečnu Kateřinu….“, „Činnost potravinových bank spočívá v darování a 

rozdělování a jeho práce se opírá o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství.“) Na 

některých místech má text povahu výčtů, i když by bylo žádoucí zde volit výklad ve větách 

(např. str. 23). Některá témata se v práci zbytečně opakují. 

 Práci by velmi prospělo, kdyby autorka v závěru zkusila přehledně odpovědět na tři 

otázky, které si položila na začátku kapitoly 3.1 v deklaraci cíle své práce. 

 Dlouhé pasáže v závěru práce, které jsou jen kopií platných předpisů, jsou zcela 

zbytečné. 

 V této podobě práci nepokládám za vhodnou k obhajobě, autorce doporučuji text 

přepracovat a přihlásit se k obhajobě na další termín.   
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