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Předložená práce obsahuje 63 stran autorského textu, tj. 10 hlavních kapitol a vhodně volené 
přílohy. Studentka zvolila aktuální, dosud nedostatečně zpracované téma v ČR. Cílem práce 
bylo „popsat potravinovou pomoc, jako jev, se kterým souvisí řada současných globálních 
problémů.“ (s. 8). Cíl práce byl formulován dosti obecně, vzhledem k originalitě tématu ale 
přijatelně. Hned v cíli postrádám propojení se studovaným oborem. Domnívám se, že výčet 
„organizací nabízejících jídlo“ jako pojítko se sociální prací nestačí. Dílčí témata byla 
zpracována dobře po stránce obsahové a v kolísavé kvalitě po stránce formální. 
     Charakter empirické části pouze volně souvisí se sociální prací, souvislosti se přitom 
nabízely, autorce se je bohužel nepodařilo zachytit. Odmyslíme-li si tuto skutečnost, můžeme 
pochválit velmi dobře formulované cíle i většinu hypotéz. Kvantitativní šetření ovšem vyžaduje 
více než 25 dotazníků. Zjištěné informace  jsou   inspirativní, avšak na úrovni magisterského 
studia vyžadují hlubší rozpracování. 
 
   Velmi slabou stránkou práce je pravopisná a stylistická úroveň. Text bohužel obsahuje hrubé 
pravopisné chyby a desítky dalších pravopisných chyb.  Komplexní jazyková korektura by byla 
zcela namístě, chybný pravopis zbytečně snižuje úroveň jinak zajímavého textu.  
     Autorka pracovala převážně s elektronickými zdroji, vzhledem k tématu postrádám alespoň 
jeden zdroj cizojazyčný. Bibliografický zápis není vždy správně uvedený, ale snaha korektně 
citovat je zcela patrná. Informační bohatost textu je v pořádku, jedná-li se o takto nedostatečně 
zpracované téma. Přínosem je grafická rovina prezentovaných výsledků.  
 
Závěr: 
Diplomová práce Bc. Terezie Kohoutkové je na dobré, místy velmi dobré odborné úrovni. 
Formální stránka práce však neodpovídá požadavkům na diplomovou práci vzhledem 
k nepřijatelnému množství pravopisných chyb. Oceňuji lidskoprávní rozměr textu a prokazatelný 
zájem autorky o dané téma.  
Navrhovaný stupeň hodnocení: dobře 
  
Otázky k obhajobě: 
1. Prosím o odborné propojení zvoleného tématu se studovaným oborem – z hlediska teorií a 
metod sociální práce a vzhledem k odborným kompetencím v sociální práci.  
2. Stručně vysvětlete fenomén společenské odpovědnosti firem jako současného trendu 
v podnikání.  
 
V Praze dne 25. května 2016                                                               T. Cimrmannová 



 
 


