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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je stanoven v úvodu práce – nahlédnutí dění v restrukturovaných rodinách 
z hlediska nových sourozeneckých konstelací. Autorka zde vychází i ze své sociální praxe 
v nízkoprahovém zařízení, kde se s fenoménem nových sourozeneckých konstelací 
v restrukturovaných rodinách často setkává. Téma je proto z hlediska sociální praxe vhodně 
zvoleno. Použitá metoda kvalitativního průzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů je 
z hlediska volby tématu odpovídající. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Využitá oborná literatura je aktuální, tématu odpovídající a je uvedena v dostatečném počtu. 
V textu i v závěrečném přehledu použité literatury je rovněž uváděna odpovídajícím 
způsobem. Studentka tak prokázala, že dokáže pracovat s odbornou literaturou, dokáže 
pracovat správně i s odbornou terminologií. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování práce je na velmi dobré úrovni, práce je přehledná, dobře 
strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazující a jsou i obsahově vyvážené. 
Autorka pracuje s odborným jazykem rovněž bez větších potíží, v dané problematice se 
zjevně dobře orientuje. Práce tak celkově odpovídá nárokům kladeným n bakalářskou práci. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Zvolené téma je vzhledem k současné vysoké rozvodovosti vysoce aktuální. Téma 
sourozeneckých konstelací bývá sice často zpracováváno, ale ne příliš často z pohledu 
restrukturovaných rodin, kde se často náhle mění pozice a role dítěte, se kterou se musí 
vyrovnávat jak z hlediska psychiky, tak svého sociálního postavení. Tím a zejména 
propojením s vlastní praxí autorky se stává originálním. Pro praxi jsou zjištění plynoucí 
z práce, která se týkají přijetí dítěte ze strany nových partnerů a vliv sourozeneckých vztahů 
přínosem pro sociální práci s restrukturovanými rodinami. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce byl bezesporu splněn, i když některé výsledky byly do určité míry předvídatelné. 
Metodický postup řešení daného úkolu byl správný a vyvozené závěry adekvátní. Pozitivně 
hodnotím zejména kvalitně propracovanou diskuzi. 
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Jaký přínos mělo zpracování daného tématu pro Vaši vlastní práci v sociální sféře?  
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