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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu    x   

Členění kapitol, návaznost   x    

Práce s odbornou literaturou      x   

Rozsah  x     

Metodika 

Cíle práce     x   

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací    x   

Vhodnost a správnost použitých metod    x   

Popis, vysvětlení použitých metod    x   

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost    x   

Přehlednost, jasnost    x   

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň     x  

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     x  

Rozsah    x   

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností     x   

Dosažení stanovených cílů    x   

Význam pro praxi, osobní přínos   x    

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   x    

Stylistika  x     

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  x     

Spolupráce   x    



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

0% 

 

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

 

Z předložené práce lze vyčíst vnitřní motivaci autorky téma uchopit, zpracovat a přispět svými 

průzkumnými zjištěními ke zmapování praxe sociálních služeb zejména při práci s osobami s mentálním 

postižením. 

Práci ubírá na kvalitě fakt, že autorka nepracovala s více aktuálními zdroji odborné literatury a v 

průzkumné části postrádám ucelený a propracovanější popis metodických postupů, i např. zkoumaného 

souboru respondentů. 

Diskuze zůstává na povrchu i s ohledem na práci při srovnávání s jinými studiemi, či literaturou, které 

autorka používá ve velmi omezené míře. Závěr je spíše konstatováním obecných informací, než 

vyvozením závěrů na základě vlastního průzkumného šetření jako určité sondy do života konkrétního 

zařízení. 

Domnívám se, že by práci mohly prospět intenzivnější konzultace s vedoucí práce, které však autorka 

využila v malé míře. Závěrem lze konstatovat, že autorka pracovala především samostatně ve snaze 

prospět praxi zdravotních a sociálních služeb, čímž také prokázala vztah ke studovanému oboru 

zdravotně-sociální pracovník. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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