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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): Vysoká míra podobnosti (32 %) je dána 

porovnáním aktuální bakalářské práce autorky s předchozí podobou její bakalářské práce, kterou 

v loňském roce neobhájila a nyní předkládá v přepracované podobě. 

 

 

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

Autorka se ve své práci věnovala hodnocení kvality aktivizačních služeb v konkrétním domově pro 

seniory, pro hodnocení si zvolila jeden z modelů kvality služby dostupný v odborné literatuře. Pro 

naplnění cíle práce vytvořila vlastní design průzkumu s využitím prvků technik pozorování, 

dotazování a analýzy dokumentů. Při zpracování metodiky, realizaci sběru dat i vyhodnocení se držela 

cíle, všechny kroky jsou jasně provázané. V závěru uvádí vyhodnocení kvality aktivizačních služeb 

dle předem stanovených kritérií. Práce bude k dispozici vedení daného domova pro seniory a může tak 

být podnětem k realizaci změn v oblasti aktivizace v tomto zařízení. 

Kvalitu práce snižuje nízká úroveň stylistiky a gramatické a formální chyby. V teoretické části práce 

pak působí rušivě nepropracovaná kapitola 2.4.3, rozsáhlé citace Standardů kvality sociálních služeb či 

náplně práce sociálního pracovníka. I přes tyto výhrady považuji práci za zdařilou, oceňuji především 

její uplatnitelnost v praxi. 
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*F = nesplněno 


