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Posudek oponenta diplomové práce 

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové 

Autorka závěrečné práce: Bc. Petra Boštíková 

Název závěrečné práce: Dobrovolnická činnost v kontextu sanace rodiny 

 

Hodnocení formulace hlavního cíle práce: 

A   

Odůvodnění: 

Hlavní cíl práce je formulován jako zjišťování, jaká motivace dobrovolníků k jejich dobro volnické 

činnosti v rámci sanace rodiny. Cíl je dále rozdělen na čtyři dílčí cíle. Formulace cílů je konkrétní, 

realistická a adekvátní.  

Hodnocení struktury práce:  

A   

Odůvodnění: 

Teoretická část zahrnuje všechny klíčové pojmy, které jsou obsaženy v cílech diplomové práce, 

zároveň nejsou obsaženy žádné redundantní pojmy. Začlenění všech klíčových pojmů je v předložené 

práci zdůvodněno. Členění kapitol je všech částech práce logické. 

Hodnocení teoretické části práce:  

A 

Odůvodnění: 

Teoretická část vychází z adekvátních odborných zdrojů a nenašla jsem v ní faktické chyby. Je 

zpracována na vysoké odborné úrovni.  

Hodnocení metodické části práce:  

A   

Odůvodnění: 

Metodická část zahrnuje vymezení cílů, transformaci dílčích cílů přes indikátory do tazatelských 

otázek, odůvodnění zvolené výzkumné strategie, je vymezena strategie volby výzkumného 

souboru i zpracování údajů a jsou reflektována rizika využité výzkumné strategie. 

Hodnocení zpracování výsledků výzkumu: 

A 
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Odůvodnění: 

Interpretace je provedena logicky dle stanovených dílčích cílů, jednotlivá zjištění jsou 

interpretována a doplněna citacemi z rozhovorů v kurzívě. 

Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce: 

A  

Odůvodnění: 

Autorka naplnila cíl diplomové práce, v Závěru adekvátně shrnuje hlavní zjištění a diskutuje svá 

zjištění s teorií prezentovanou v Teoretické části. 

Hodnocení formální stránky práce:  

A  

Odůvodnění: 

Formální stránka práce odpovídá požadavkům kladených na diplomovou práci. 

Hodnocení přínosu práce pro praxi sociální práce či sociální politiky: 

A   

Odůvodnění: 

Předložená diplomová práce přináší méně frekventované téma dobrovolnictví ve specializované 

službě. Její přínos pro praxi sociální práce je představitelný. 

Další připomínky: 

- 

 

Otázky k obhajobě: 

V předložené práci popisujete některá omezení při použití metody sanace, např. u závislého rodiče, 

který odmítá léčbu. Je možné použít tuto metodu např. při práci s cizojazyčnou rodinou nebo rodinou 

s jinými kulturními vzorci?  

Celkové zhodnocení práce: 

A 

Odůvodnění: 

Předložená práce splňuje kritéria požadovaná pro diplomovou práci.  

 

V Hradci Králové, dne 25. 4. 2017 Mgr. Zuzana Machová 


