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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti X   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy  X    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. X    

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému X    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.)  X   
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Na jaké největší problémy narážejí osoby se zdravotním postižením (obecně + osoby 
s postižení zraku) v životě (např. problémy v zaměstnání, komunikace apod.)? 
2. Jaký může mát osoba se zdravotním postižením pozitivní přínos v pracovním kolektivu, na 
pracovišti, v týmové spolupráci apod.? 
 
Kladně hodnotím pokus studentky vytvořit vlastní výzkumnou techniku a následné využití 
dvou existujících metod zjišťování kvality života, kdy byly zjištěny jak parametry sociální, 
tak společensko-ekonomické. Použití těchto metod bylo o to náročnější, že je studentka 
musela předložit prostřednictvím rozhovoru, který vyžaduje od výzkumníka značné 
dovednosti (navíc se jedná o velmi obtížně zkoumatelkou skupinu osob, která má 
s podobnými výzkumy špatné zkušenosti). 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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