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1. Formulace cílů  3

2. Relevance cílů vzhledem ke studovanému oboru 1

3. Postup řešení 2

4. Vhodnost zvolených metod 1

5. Interpretace výsledků 0

6. Splnění cílů 2

7. Originalita 3

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice 1

9. Práce s literárními zdroji (průběžné citace, norma) 1

10. Využití dalších informačních zdrojů 1

11. Úroveň jazykového zpracování 1

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie) 1

13. Srozumitelnost a logická stavba textu 2

14. Formální úroveň, celkový dojem 2

Celkové hodnocení:         výborně x velmi dobře  dobře neprospěl

Další připomínky a vyjádření: na druhé straně listu

Otázky k obhajobě:  

1.  Kdybyste psala magisterskou práci na podobné téma, jak byste precizovala své cíle tak, aby Vám byly 
praktickou oporou? Stačí jednoduchý příklad vedený vlastním zájmem o některý z aspektů tématu. 

2.  Formulujte některá slepá místa v sociální práci s umírajícími a plánované změny zákonů v této oblasti. 
Postačí jen velmi stručně. 

V Praze dne 22. května 2017                                                                                 Tereza Cimrmannová



Další připomínky a vyjádření

Bakalářskou práci hodnotím známkou výborně, neboť dokladuje velmi dobrou schopnost studentky 
nakládat se zdroji a odborně psát. Následující negativa uvádím s důvěrou, že jejich eliminace v budoucnu 
umožní autorce pracovat ještě kvalitněji.

1. Cíle – uvedená formulace nepodporuje systematickou práci, obor sociální práce je dán již volbou studia. 
Co do textu ještě patří, co je navíc? Proč nejsou uvedeny desítky dalších témat, které se ke smrti 
v kontextu sociálně práce váží? Konkretizace cílů a formulace cílů dílčích by umožnily pracovat kvalitněji a 
znemožnily by tendenci uchopit veškeré aspekty tématu (což zde uvedené cíle předpokládají).

2. Informační přesycenost textu, otevírání stále nových témat v místech, která by zasloužila hlubší 
rozpracování (a autorka by na toto rozpracování bezpochyby stylisticky stačila).

3. Práce se staršími zdroji. Dělení eutanázie na aktivní a pasivní je považováno za zastaralé, v praxi velmi 
nebezpečné, vedoucí k dystanázii nebo k žalobám ze strany rodiny. Haškovcová (2015) toto dnes sama 
uznává. Také pozor na užívání obratu uzákonění eutanázie, jde spíše o beztrestnost.

4. V kap. 2.1 se autorce podařilo formulovat sociální služby, které souvisí s umírajícími a jejich rodinami. 
Některé podstatné však chybí (odlehčovací služby, domovy pro seniory aj.). Text místy činí dojem, že 
sociální práce se poskytuje pouze v sociálních službách, že jde téměř o synonymum. Někdy tomu tak není 
a ústřední termín sociální práce by si zde zasloužil stabilnější ukotvení.

5. V kap. 2.1.1 oceňuji přehledný výčet konkrétních úkonů a kompetencí sociálního pracovníka. Text je 
navíc v souladu s běžnou praxí sociální práce v sociálních a zdravotních službách pro umírající. Ostatním 
uvedeným kompetencím se reálná praxe, hlavně ve zdravotnických zařízeních, bohužel jen pozvolna 
přibližuje (studentka to patrně ví).

Předložený text je přehledem mnohokrát zpracovaných témat, ale přehledem velmi kultivovaným a po 
stránce práce se zdroji korektním. Činí dojem, že autorce přinesl obohacení. I proto hodnotím známkou 
výborně. 

                                                                                                                               Tereza Cimrmannová


