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Hodnocení práce:
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hodnocení 1 = nejlepší, 4 = nejhorší, 0 = neposuzováno

1. Formulace cílů

2

2. Relevance cílů vzhledem ke studovanému oboru

1

3. Postup řešení

2

4. Vhodnost zvolených metod

3

5. Interpretace výsledků

3

6. Splnění cílů

2

7. Originalita

3

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice

2

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

2

10. Využití dalších informačních zdrojů

3

11. Úroveň jazykového zpracování

3

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie)

2

13. Srozumitelnost a logická stavba textu

2

14. Formální úroveň, celkový dojem

3

Celkové hodnocení:
výborně
Další připomínky a vyjádření:

velmi dobře

dobře

x

neprospěl

Role sociálního pracovníka v jednotlivých zařízeních, kde se setkává s umírajícími a jejich rodinami, se
podstatně liší. Proto by tomuto textu velmi pomohlo lépe stanovit cíle, případně zvolit konkrétní kontext a
do něj aplikovat poznatky z literatury. Principy proklamované v textu jsou velmi obecné a bohužel
neodpovídají současné praxi. Sociální práce je tématizována až ve 4. kapitole. Není to škoda?
Šetření vychází z velmi dobrého záměru, avšak chybí mu potřebná struktura a metodologické ukotvení
(zcela chybí metody zpracování dat, vhodná by byla také diskuse). Nízká návratnost je dána logickými
důvody, shrnutí těchto důvodů v kap. 6.3 je neúplné.
Text je místy nekonzistentní, graficky nedbalý. Soupis zdrojů postrádá povinné údaje stanovené normou.
I přes výše uvedené chyby vnímám předložený text jako obhajitelný – autorka prokázala znalost práce se
zdroji a přinesla některé zajímavé podněty.
Otázky k obhajobě:
1. Jmenujte odborné metody sociální práce, které se v praxi užívají v kontaktu s umírajícími a jejich
rodinami.
2. V České republice se připravují zásadní změny v zákonné úpravě paliativní péče. Můžete jmenovat ty
nejpodstatnější z nich?
V Praze dne 23. května 2017

Tereza Cimrmannová

