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Technické parametry práce:
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Počet stránek příloh: 2 + videopřílohy, které však nejsou přiloženy k tištěné formě DP
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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Doporučení k obhajobě: DOPORUČUJI 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře až dobře (dle obhajoby)

Datum, podpis: 4.6.2016 Komárková

1. Opravdu jste v praktické části své práci prováděla výzkum v pravém slova smyslu?
2. Jaké jsou hlavní výsledky Vašeho výzkumu?
3. Jaký přínos má Vaše práce pro praxi či pro další výzkum?
4. Popište prosím u obhajoby, co je na nepřiložených video přílohách?

Předkládaná práce s názvem Specifika vedení rozhovoru s dítětem v obtížné životní situaci
působí poněkud rozporuplným dojmem.
Autorka práci uspořádala do klasické dyády – teoretické a praktické části. Cílem teoretické 
části bylo charakterizovat životní situaci, dítě v krizi a předložit specifika sociálně 
pedagogické práce s dítětem v krizi. V praktické části autorka analyzovala modelové 
rozhovory na Lince bezpečí a předložila 2 kasuistiky, přičemž si zde kladla za cíl ukázat 
čtenáři postupy vedení rozhovoru s jedincem ohroženým krizovou situací a reflektovat 
postupy vedení rozhovoru. 

Na práci lze ocenit:
 zaujetí autorky pro téma a osobní angažovanost
 vhled autorky do tématu
 praktickou zkušenost autorky
 některé kvalitně zpracované kapitoly v teoretické části
 práci s relevantními zdroji vzhledem ke zvolenému tématu
 formální zpracování

Za nedostatky práce považuji:
 nevyváženost teoretické a praktické části z hlediska rozsahu i obsahu (teoretická část 

je rozsáhlejší, ale některá podstatná témata zde vzhledem k tématu práce chybí) 
 praktickou část práce z hlediska metodologického – autorka deklaruje, že DP je 

koncipována jako teoreticko-empirická studie, o empirické studii mám však značné 
pochybnosti. Nestandartní je již rozdělení praktické části na „metodickou a 
kazuistickou“ část (???), dále by se dalo polemizovat vhodnosti zvoleného designu 
výzkumu (pokud se dá vůbec o výzkumu hovořit!!!) a v neposlední řadě mě napadají 
otázky, směřující ke smyslu takového výzkumu…

 autorka se v práci odkazuje na video přílohy, které však v tištěné formě práce chybí 
(nejsou přiložené na CD ani zde není uveden jiný odkaz na tyto přílohy), přestože 
v elektronické formě práce tyto přílohy existují


