
 
 

Posudek vedoucího závěrečné práce 

(bakalářská, diplomová práce) 

Název práce: Postoj zdravotně-sociálních pracovníků k psychosomatice 

Autor práce: Kateřina Roučová 

Studijní program:B5350 Zdravotně sociální péče 

Studijní obor: Zdravotně-sociální pracovnk   

Akademický rok: 2016/2017 

Vedoucí práce:PhDr. Zdeněk Čermák 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   ×    

Členění kapitol,návaznost   ×    

Práce s odbornou literaturou    ×    

Rozsah   ×    

Metodika 

Cíle práce     ×   

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací    ×   

Vhodnost a správnost použitých metod   ×    

Popis, vysvětlení použitých metod   ×    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost     ×  

Přehlednost, jasnost     ×  

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň      × 

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky      × 

Rozsah      × 

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností   ×    

Dosažení stanovených cílů   ×    

Význam pro praxi, osobní přínos   ×    

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   ×    

Stylistika    ×   

Gramatika   ×    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   ×    

Spolupráce    ×   



 
 

 
 

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

 

Studentka Kateřina Roučová si pro svou bakalářskou práci vybrala téma, které svým rozsahem a 

složitostí odpovídá spíše tématu diplomové práce studenta psychologie, než bakalářské práce 

studentky zdravotně sociálního oboru. Přestože sem ji na tento fakt opakovaně upozorňoval, studentka 

na svém tématu trvala, i přestože měla na samotné zpracování velmi málo času.  Složitost tématu a 

nedostatek času jsou dva základní limity, které jsou patrné při pročítání celé práce. V teoretické části 

autorka popisuje řadu kapitol, které sice souvisí s tématem práce, ale vzájemně je nijak nepropojuje. 

Teoretické části tak zcela chybí tematická soudržnost. Jako zcela zbytečnou kapitolu hodnotím 

kapitolu o sociálních pracovnících a to vzhledem k tomu, že práce pojednává především zdravotně-

sociálních pracovnících. V oblasti průzkumné části se autorka nedržela mých doporučení a vydala se 

cestou vlastního výzkumného designu. Přestože v něm spatřuji značná úskalí (například nechápu, 

jakým způsobem autorka kódovala a následně kategorizovala data), domnívám se, že si autorka 

dokázala zodpovědět své výzkumné otázky (přestože formulace některých z nich jsou minimálně 

zavádějící) a dosáhnou výzkumného cíle. Diskuze s jinými výzkumy zcela chybí. Celkově je 

výzkumná část práce obsahově vykleštěna, protože v získaných datech se zcela jistě objevuje daleko 

více témat, než která byla studentka schopna zpracovat.  
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