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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost
Autorka si v úvodu formulovala cíl práce s ohledem na mezioborový přesah tématu. V
prvních dvou kapitolách se zaměřila na terminologii a přístupy k vývoji plodu a navázala
přesahem do filosofie. Filosofický přesah je právě základem i pro mezioborový přístup
studovaného oboru - sociální práce a teologie, především katolický přístup k tématu. Sociální
práci pojala především z části krize a krizové intervence, jakožto součásti sociální práce.
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji
Autorka pracovala s literaturou v mnoha oborech a prokázala schopnost přistupovat k
tématu z více hledisek na základě literatury.
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem
Celkově práce působí přehledně, srozumitelně, jednotlivé části na sebe logicky navazují a
úroveň jazyka splňuje nároky na bakalářskou práci. Autorka používá odborné termíny,
zachází s jazykem velmi kultivovaně. Rozsah práce je z hlediska délky textu hraničního
rozsahu, avšak to nijak neubírá na hloubce popsaného tématu.
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití
Práce se zabývá aktuální tématem, které je společensky diskutované a lze na něj nahlížet z
různých úhlů. Práce je možné brát jako základ pro následující srovnání (ať již teologické pohledy a přístupy různých církví) nebo v kontextu sociální práce (terapie navazující na
krizovou intervenci).
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry
Cílem práce bylo: "...popsání vybraných rozličných přístupů k otázce vnímání počátku života
a personality v kontextu sociální práce" a tento základní cíl byl prakticky naplněn.
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce
1) Jaké jsou přístupy k vnímání počátku života z pohledu CČSH?
2) Jak byste z hlediska krizové intervence pracovala s klienty dle dělení v kap. 5.?
Celkové hodnocení:

výborně
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