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Předložená práce obsahuje 44 stran autorského textu. Studentka zvolila potřebné, odborně i 
emocionálně náročné téma.  Cílem práce bylo „popsat vhodné formy pomoci pozůstalému dítěti a 
formulovat, jak s dítětem komunikovat, aby následky ztráty blízké osoby byly co nejmenší.“ (s. 8). 
Stanovený cíl odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Domnívám se, že se jej podařilo naplnit 
v plné míře.  

První kapitolu by nebylo chybou vynechat, její text je jen zlehka propojen se zvolenou problematikou 
a vývojové fáze dítěte jsou pojaty také v kapitole třetí. Jako zdařilou a stěžejní vnímám druhou 
kapitolu obsahující nezbytné poznatky k tématu, kompilované dovedně a citlivě. Ke třetí kapitole 
nemám připomínek, jen nedoporučuji začínat názvy kapitol slůvky proč, kdo a co apod. (týká se celé 
práce, která tímto zbytečně působí jako příručka). Meritu věci se autorka v dostatečné kvalitě věnuje 
v kapitole čtvrté, postrádám však hlubší provázání této kapitoly s pátou kapitolou. Pátá a šestá 
kapitola stylisticky vhodně uzavírají celý text práce.  

Autorka pracovala s dostatečným počtem převážně tuzemských zdrojů a korektně je citovala. U 
pasáží počínajících slovy domnívám se … nedomnívám se … (s. 23) není zcela zřejmé, kdo je autorem 
dané myšlenky. Drobnějším nedostatek jsou příliš dlouhé pasáže z jediného zdroje (např. s. 9). Plné 
internetové odkazy není třeba uvádět přímo v textu. Text obsahuje pouze malé stylistické chyby, jako 
celek je jazykově velice kultivovaný. 

Závěr: 

I přes výše uvedené výtky drobného rázu hodnotím bakalářskou práci Anety Midlochové jako 
výbornou. Jedná se o příklad bakalářského textu, který neobsahuje žádné empirické šetření, přesto a 
právě proto se zde otevřel prostor ke kvalitní odborné kompilaci doplněné autorčinými citlivými 
postřehy. Otázkou zůstává propojení zvoleného tématu se sociální prací, odpověď v textu vyplývá tzv. 
mezi řádky, přesnější zdůvodnění lze dořešit u obhajoby. Domnívám se, že předložený text v plné 
míře splňuje požadavky na bakalářskou práci.  

Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně 

Otázky k obhajobě 

1. Ve Vaší práci postrádám explicitní propojení tématu se studovaným oborem (sociální prací). 
Můžete stručně, ale zcela konkrétně vysvětlit tuto souvislost? 

2. Ve své práci se věnujete poradcům pro pozůstalé. Máte představu, kolik poradců pro pozůstalé 
(myšleno pozici dle Národní soustavy povolání) je v ČR připraveno pomáhat pozůstalým dětem a 
které organizace tyto poradce zaměstnávají? 



 

V Praze dne 17. května 2016                                                                   Tereza Cimrmannová 

 

 


