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Posudek vedoucího diplomové práce 

Ústav sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 

Autor(ka) závěrečné práce: Valerie Vocílková 

Název závěrečné práce: Možnosti spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí  

a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při řešení situace ohroženého dítěte 

 

Hodnocení formulace hlavního cíle práce: 

A  B  C  D  E  F  

Odůvodnění: Téma diplomové práce je velmi zajímavě nastaveno a lze je považovat za velmi aktuální. 

Celý text je pak co do kvality a odbornosti pozitivně poznamenán praxí autorky v oblasti SPOD. 

Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat, jak řeší nepříznivou sociální situaci dítěte, které je 

umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, orgán sociálně-právní ochrany dětí a toto 

zařízení. Cíl textu je vhodně formulován a logicky se rozpadá do pěti dílčích výzkumných cílů. Co do 

obsahu zasahuje cíl textu velmi širokou oblast, autorce se však daří tento cíl kvalitně naplnit. 

Hodnocení struktury práce:  

A  B  C  D  E  F  

Odůvodnění: Práce je standardně členěna na část teoretickou, metodickou a výzkumnou. Struktura 

textu je jasná a přehledná. 

Hodnocení teoretické části práce:  

A  B  C  D  E  F  

Odůvodnění: Teoretická část práce se dělí do čtyř kapitol a autorka v ní podává výklad k významným 

oblastem a pojmům, které se váží na hlavní a dílčí cíle textu. Teoretická část práce se všem tématům 

věnuje poměrně podrobně a do hloubky, žádné z témat se však nedá považovat za nadbytečné. 

Teoretická část práce tvoří kvalitní základ pro dále prováděné výzkumné šetření. 

Hodnocení metodické části práce:  

A  B  C  D  E  F 

Odůvodnění: Výzkumná metoda i technika sběru informací byly vhodně zvoleny, autorka podrobně 

popisuje svůj přístup k realizaci výzkumného šetření. Podává komentář ke konstrukci hlavního a 

dílčích cílů, uvádí transformační tabulku. Autorka neopominula komentovat ani případná rizika a 

etické aspekty výzkumu. 

Hodnocení zpracování výsledků výzkumu: 

A  B  C  D  E  F  
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Odůvodnění: V rámci interpretací postupuje autorka dle jednotlivých dílčích cílů a vhodně přitom 

využívá doslovných citací informantů. Interpretace zjištěného jsou prováděny velmi podrobně a jdou 

do hloubky zkoumaného problému. V šíři zjištěných informací se pomáhají čtenáři lépe zorientovat 

shrnutí uváděná na závěr interpretací ke každému z dílčích cílů. 

 Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce: 

A  B  C  D  E  F  

Odůvodnění: Cíle textu byly  zcela naplněny, závěry jsou zpracovány kvalitně. 

Hodnocení formální stránky práce:  

A  B  C  D  E  F 

Odůvodnění: Po formální stránce je diplomová práce v pořádku. 

Hodnocení přínosu práce pro praxi sociální práce či sociální politiky: 

A  B  C  D  E  F  

Odůvodnění: Autorka nabízí v návaznosti na zjištěné informace řadu zajímavých doporučení pro 

praxi. 

Další připomínky: nejsou. 

 

Otázky k obhajobě: 1. Která ze zjištění ve Vašem výzkumu pro Vás byla nejpřekvapivější? 

 

Celkové zhodnocení práce: 

A  B  C  D  E  F  

Odůvodnění: Diplomová práce je kvalitně zpracována a splňuje všechny základní předpoklady kladené 

na tento typ prací.  

 

V Hradci Králové dne 2. 5. 2019 

 

Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. 


