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náročnost tématu na úroveň 

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

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

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   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
 
Autorka bakalářské práce si vybrala téma vysoce aktuální, které navíc již i v blízké 
budoucnosti, bude nabývat stále více na důležitosti. V teoretické části práce se autorka 
zaměřuje na definování podstatných činitelů podmiňujících  charitativní péči, jako jsou 
sociální politika ČR, možnosti a podmínky činnosti neziskových organizací i sociálně-
psychologické aspekty tohoto druhu péče. V praktické části bakalářské práce je potom 
provedena, do jisté  míry specifická, charakteristika  konkrétního analyzovaného 
charitativního domova. V závěru potom autorka shrnuje výsledky realizované analýzy a 
pokouší se definovat  určité podmínky a možnosti budoucí úspěšné existence daného 
charitativního domova. Práce je jako celek odpovídající, bez závažných  nedostatků a je proto 
možno ji doporučit k obhajobě. 
 



 
 
 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1.) Formálně-právní charakteristika domova je zřejmá -  přesto - nedochází  ze strany 
personálu k určitému specifickému přístupu k některým uživatelům péče? 

2.)  
3.) Existují některé profesní činnosti a specialisté, kteří by úspěšněji rozvíjeli práci 

zařízení? 
 
 
 
 
Práce  je   doporučena k obhajobě  
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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