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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je v úvodu stanoven obecněji – poukázat na problematiku deprese u seniorských 
klientů, cíl průzkumné části práce je pak již konkretizován a jasně stanoven – zjistit 
subjektivní pohledy sociálních pracovníků na tyto klienty a přístup k nim. Zvolená metodika 
postupu zpracování tématu - kvalitativní průzkumu formou řízených rozhovorů se jeví jako 
optimální, vzhledem k danému tématu. Pozitivně hodnotím propojení se sociální prací. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala, že dokáže využívat odbornou literaturu adekvátním způsobem, odborné 
zdroje jsou odpovídajícím způsobem uváděny v textu i v seznamu literatury, který je 
dostačující a použitá literatura aktuální. Velmi pozitivně hodnotím zejména uvedení 
zahraniční publikace. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Po stránce formální i jazykové je práce na velmi dobré úrovni, práce je dobře strukturována, 
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou vyvážené. Téma je podrobně a pečlivě 
zpracováno, zejména pak kvalitativní průzkum s jeho výsledky, interpretací a diskuzí. Celkově 
práce odpovídá plně nárokům kladeným na bakalářskou práci. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Zvolené téma plně koresponduje se studijním oborem autorky, je dobře využitelné v praxi, 
zjištěné výsledky mohou být podkladem pro další práci sociálních pracovníků s depresivními 
klienty. Pozitivně hodnotím zejména podrobné zpracování problematiky komunikace 
s depresivními klienty a prožívání zátěže z této práce sociálními pracovníky. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Obecný cíl práce byl bezesporu splněn, včetně cíle, který byl stanoven pro průzkumnou část 
práce. Postup práce byl odpovídající z hlediska metodického postupu a zpracování dat, závěr 
práce je rovněž danému postupu adekvátní, autorka kvalitně zpracovala získaná data a 
vyvodila z nich odpovídající závěry. Na výsledku je vidět odpovědný a aktivní přístup autorky 
k práci, která pracovala samostatně a s velkým zájmem, práci často konzultovala a její 
zpracování si časově dobře rozvrhla.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Na jaké oblasti byste se zaměřila v případném dalším zpracovávání tématu v magisterské 
práci? 
 
 

Celkové hodnocení:  výborně   

 

 

Datum   

  podpis vedoucího práce 

 


