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zainteresovanosti obcí při jejich poskytování, pozornost je věnována 

diferenciaci mezi obcemi a kraji při poskytování sociálních služeb.  

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. 

 

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: 

Hloubka analýzy a zasazení do kontextu souvisejících aspektů 

Shromáždění množství informací a jejich zpracování, a to nejen v rámci samotné práce, ale i v souhrnných 

popisech zpracovaných do příloh 

 

Hlavní negativa práce: 

Stylistická úroveň. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

Ve shlukové analýze využíváte 7 parametrů – dva absolutní a zbývající „jednotkové“. Je 

zřejmé, že výsledné postavení krajů velmi determinuje počet obyvatel. Mohla byste zpřesnit 

(modifikovat) tento parametr, aby více korespondoval s potřebami sociálních služeb? 

Jaké procentní zastoupení v jednotlivých krajích mají obce-poskytovatelé sociálních služeb – 

viz schéma č. 4 (s. 82) – platí i v tomto ohledu závěry shlukové analýzy? 

 

Práce    JE
1
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
2
: výborně 

 

                                          

V Pardubicích dne 15.5.2012            Podpis vedoucího DP: 

                                                 
1
 Nehodící se prosím škrtněte. 

2
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


