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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stupeň splnění cíle práce X       
Logika struktury práce  X      
Adekvátnost použitých metod X       
Hloubka provedené analýzy X       
Nároky na podkladové materiály       X 
Práce s českou literaturou včetně 

citací 
 X      

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
 X      

Využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení 
 X      

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
  X     

Stylistická úroveň   X     
Relevantnost příloh   X     
Samostatnost při zpracování 

tématu 
      X 

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 

 

Předložená diplomová práce má po obsahové stránce dobrou úroveň. Oceňuji zejména  

porovnání poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých krajích České republiky na základě 

shlukové analýzy.  

Pro zpracování diplomové práce bylo čerpáno z dostatečného množství literatury i dalších 

pramenů, ovšem některé knižní tituly jsou již staršího data.  
 

Hlavní negativa práce: 

 

Po obsahové stránce dílčí kapitola 1.3, týkající se sociální politiky v mezinárodním srovnání, 

mohla být pojata v užším kontextu se zaměřením na sociální politiku a sociální služby na 

úrovni krajů a obcí. 

Zpracované přílohy mají své opodstatnění, nicméně svým rozsahem (cca 60 stran) působí 

méně přehledným dojmem. Kvalitu práce snižuje stylistická úroveň práce, autorka nepoužívá 

vždy vhodné formulační výrazy a spojení. Po formální stránce se v práci objevuje velké 

množství překlepů.  

 
Otázky k obhajobě (1-2): 

 

Co je podstatou komunitního plánování a jaká je úloha obcí při plánování sociálních služeb? 

 

Práce    JE
2
   doporučena k obhajobě. 

 

                                                 
1
 Údaj je významný pro posouzení vztahu oponenta k tématu práce. 

2
 Nehodící se prosím škrtněte. 



Navržený klasifikační stupeň
3
: výborně minus 

 

 

V …Ostravě…………. dne…7.5.2012………..        Podpis oponenta: 

                                                 
3
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


