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1. Formulace cílů  2

2. Relevance cílů vzhledem ke studovanému oboru 2

3. Postup řešení 2

4. Vhodnost zvolených metod 2

5. Interpretace výsledků 1

6. Splnění cílů 1

7. Originalita 2

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice 1

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

10. Využití dalších informačních zdrojů 2

11. Úroveň jazykového zpracování 2

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie) 2
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14. Formální úroveň, celkový dojem 2
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Další připomínky a vyjádření:

Zejména problematika rozvrácených rodin je důležitým tématem sociální práce, z hlediska terminologie a 
metod však byla zpracována zvláště v rovině vývojové a sociální psychologie. Význam sociální práce byl 
spíše jen „zmíněn“, jak studentka sama uvádí na s. 7. I přesto se jedná o velmi dobrý text, v němž autorka 
korektně cituje užité zdroje (s výjimkou drobných neúplností v Diskusi). Z hlediska argumentace 
doporučuji eliminovat některé kategorické soudy a ponechávat více prostoru alternativním možnostem a 
diskusi. Téma sourozeneckých konstelací přímo nabádá ke generalizacím, autoři citovaných děl ale 
nerealizovali vědecký výzkum. Studentka správně uvádí, že by jej bylo zapotřebí. Ve struktuře průzkumu 
autorky chybí některé části (např. metody zpracování dat), v zásadě však přináší zajímavé podněty a 
interpretace. Pozitivně hodnotím také uvedení Diskuse v samostatné kapitole.

Otázky k obhajobě:  

1.  Popište roli sociálního pracovníka ve vybrané instituci pro rodinu – užijte odbornou terminologii svého 
oboru, zaměřte se na konkrétní metody a kompetence v sociální práci (např. dle Havrdové, 1999).

2.  Nakolik a jak ovlivňuje znalost sourozeneckých konstelací činnost sociálního pracovníka v organizaci, 
v níž působíte (NZDM)?

V Praze dne 19. května 2017                                                                                 Tereza Cimrmannová




