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Teoretický úvod 
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Práce s odbornou literaturou    X     
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Správnost, přesnost   X     

Přehlednost, jasnost X      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň X      
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Shrnutí zjištěných skutečností  X      
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Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář) 

 

Páce není plagiát. 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace) 

 

Studentce se ve své bakalářské práci podařilo propracovat téma, které je v oboru sociální práce velmi 

opomíjené a v české literatuře velmi sporadicky zmiňované. I přesto dokázala najít materiály, které 

dostatečně využila. V teoretické části se soustředila na existenci sociální práce v Armádě ČR zejména 

pro novodobé válečné veterány, její možné varianty a mezioborové prostupnosti. Velmi srozumitelně a 

detailně popsala jednotlivé úseky psychosociální pomoci vojákům. Pro srovnání a inspiraci popsala 

možnosti sociální práce nebo jiné pomoci novodobým veteránům a jejich rodinám AČR v ČR a USA. 

V praktické části se jí podařilo naplnit stanovené cíle, výsledky porovnávala s odpovídající literaturou, 

ale byla schopna reflektovat i limity své práce. Velmi positivně hodnotím i velké osobní zapálení pro 

vybrané téma, angažovanost a hluboký zájem o danou problematiku. Po formální stránce se objevily 

drobné nesrovnalosti v popisu obrázků a číslování kapitol. 
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