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Hodnocení bakalářské práce 
Hodnocení 
známkou 

1 - 2 - 3 – 4 
Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 2 



 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce (směrnice FF UPa) 2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 2 

 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

 Studentka předkládá závěrečnou práci, ve které zpracovává téma ústavní péče o dítě. 

Zaměřuje se na méně obvyklou perspektivu adaptace dítěte v dětském domově v prvních 

týdnech či měsících pobytu, což považuji za přínosné. Autorka se zaměřuje na obecný popis 

systému ústavní péče v ČR, uvádí příslušnou legislativu, zabývá se procesem adaptace. 

V rámci výzkumného šetření zpracovala čtyři případové studie dětí, které byly umístěny do 

ústavního zařízení. Informace čerpá z vlastního pozorování dětí ve vybraném ústavním 

zařízení, z obsahové analýzy dokumentů a rozhovorů s vychovateli. Zvolená metodologie je 

vhodně uchopená, výsledky výzkumu považují za přínosné a zajímavé. Ukazuje na nadšení 

autorky a znalost zvolené problematiky. Bakalářská práce je vhodně strukturovaná. V práci se 

vyskytuje několik formálních chyb – špatné číslování kapitol v Obsahu, Úvod a Seznam 

literatury se nečíslují, práce obsahuje drobné překlepy.   

Celkově hodnotím bakalářskou práci jako výbornou (mínus).  

 

Otázky pro diskusi: 
 
V čem vidíte největší nedostatek při podpoře adaptace dítěte v dětském domově ze strany 
vychovatelů? 
Co vás ve výzkumném šetření nejvíce překvapilo? 
 
 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte) výborně 
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