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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost
Cíle práce byly formulovány s ohledem na možnost autorky vykonávat praxi a sbírat zdroje
na rodném Slovensku. Text má spíše teoretický ráz, obsahuje vstupy do praxe. Vzhledem
k originalitě tématu položila autorka výzkumnou otázku na počátku, empirické řešení by však
bezpochyby zasloužilo větší prostor tak, aby zvolený postup zachoval svůj smysl.
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji
Studentka užila relevantní tuzemské i zahraniční zdroje. V textu i v soupisu je citovala dle
aktuální ČSN ISO 690. Práce s jinými zdroji než s literaturou je spíše slabší stránkou textu.
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem
Formální zpracování textu odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Autorka se od
počátku potýkala s rozsahem a informační přesyceností textu, avšak k navrhovaným změnám
přistupovala aktivně. Výsledná podoba textu by jistě mohla být stručnější, na druhou stranu
obsahuje řadu cenných informací a působí velmi dobrým dojmem.
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití: Komparace dvou zemí nese riziko
neúplnosti i náročnosti zpracování. Studentce se podařilo zmapovat situaci v rovině
stanovených cílů a prokázala řadu podobností i zajímavých rozdílů. Text je originální, pro
praktické využití by však byla vhodné další zpřehlednění.
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry
Cíle práce byly splněny. Oceňuji odborný rozvoj studentky ve smyslu stylizovat odborný text,
její pracovitost i schopnost přijímat nové podněty. V textu jsou dílčí nedostatky, z nichž se ale
autorka mnoho poučila, přičemž ve výsledné podobě pozitiva převažují.
Otázky a úlohy k obhajobě:
1. Stručně formulujte nejpodstatnější rozdíly v paliativní péči na Slovensku a v České
republice.
2. Uveďte zákonné rozdíly ve výkonu profese sociální práce na Slovensku a v České republice
a stručně je komentujte. V čem by se mohla Česká republika inspirovat?
Celkové hodnocení:
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