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Hodnocení 
formální úpravy 

Ve formální úpravě předkládané diplomové práce se autorka práce dopustila 
těchto nesrovnalostí: 

1. nejednotná struktura v sekci Obsah (3. kapitola, 5.4.1), 
2. Seznam použitých zkratek – řazení zřejmě dle použití v práci, postrádá 

systém (A - Z), 
3. nepřesný tvar slova sepjetím (s. 13), správně sepětím – jedná se  

o verbální substantivum (viz 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sep%C4%9Bt%C3%AD&Hledej=Hledej), 

4. anglický výraz splitting (s. 17) postrádá český překlad (viz rozdělování; 
rozštěpení; štěpení v psychologii znamená členění zážitků např. na 
kladné a záporné http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=splitting&typ_hledani=prefi), 
taktéž dále screening, 

5. rozdělení titulku Obr. č. 1 (s. 26), 
6. číslovky nejsou slovně rozepsány, např. s. 10, 32, 48, 50, 52, 54, 55, 59, 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sep%C4%9Bt%C3%AD&Hledej=Hledej
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=splitting&typ_hledani=prefi
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=splitting&typ_hledani=prefi
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7. u poznámkového aparátu absentuje jednotná úprava - velikost 
použitého fontu (s. 34), gramatická nepřesnost (poznámka č. 1 
Švédkou), poznámka č. 13 (malé písmeno na začátku poznámky a schází 
tečka na konci věty), poznámka č. 14 (tečka za větou), 

8. užití pojmu Münchausenův syndrom (s. 56, 67), správně 
Münchhausenův syndrom (s. 78),  

9. punktace na konci věty – s. 40, 53,  
10. dvojí použití pojmu terminologie (s. 51), 
11. gramatická chyba na s. 58 - Jediný problém z hlediska respondentů 

představovali některé otázky - ..., správně představovaly, 
12. v kapitole 8. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ schází zahrnutí 

Tabulky č. 4 Problematické porozumění jednotlivým položkám (s. 67). 

Stručné 
zhodnocení práce 

Téma diplomové práce je aktuální, závažné a v českém prostředí badatelsky 
nepříliš zpracované. O to více oceňuji autorčin přínosný vstup do problematiky 
této oblasti. Práce je syntetická, neodklání se od tématu, obsahově  
i metodologicky výborně zpracovaná. Za nosnou považuji čtvrtou kapitolu 
diplomové práce, kde je autorčina erudice a zájem o tuto závažnou 
problematiku v badatelské oblasti jasně definována.  
Ocenila bych v příloze uvedení obou českých verzí předkládaných dotazníků, 
práce obsahuje pouze hodnotící tabulky a anglické podklady. V této rovině je 
struktura páté kapitoly narušena a kontinuita s hodnotícími tabulkami a výborně 
zpracovanými grafy nejasná. 
Výzkum autorky v oblasti přístupu k problematice sebepoškozování a komparace 
z hlediska klientů a pedagogů DDŠ Chrudim a SŠ Bohemia Chrudim považuji za 
výborný počin, který může v budoucnosti pomoci v možném hledání řešení 
v oblasti této problematiky. V tomto ohledu definovaný cíl diplomové práce 
autorka plně naplnila. 

 
Celkové hodnocení velmi dobře 

 
Závěr:  

Diplomovou práci, kterou badatelsky zpracovala paní TÁŇA ZIMMERMANNOVÁ,  
hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře a doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 

Kdo od 1. ledna 2014 rozhoduje o přemístění dětí z diagnostických ústavů? 
Kdo od 1. ledna 2014 rozhoduje o přemístění dětí z diagnostických ústavů, které mají soudem 
nařízenou ochrannou výchovou?1 
 
 
 
V Praze 10. srpna 2014         ThDr. Marketa Langer 

                                                           
1
 Obě otázky viz oddíl 5.2.1  (Dítě je přijato do DDŠ na základě rozhodnutí DDÚ v Hradci Králové...), s. 49. 


