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Na základě studia odborné literatury  v teoretické části popsat právní a 
ekonomické  zakotvení  neziskových sociálních služeb v ČR a v praktické 
části práce potom v tomto směru provést určitou analýzu a zhodnocení 
vybrané organizace daného  typu. 
 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Josef Duplinský, CSc. 

 
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     
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 : 
 
Otázka péče o zdravotně, mentálně a jinak insuficientní osoby patří mezi ta sociální a 
humánní kritéria, která umísťují stát na žebříčku do určité, pro hodnocení země, významné a 
respektující, etické polohy. Řešení této otázky je obzvláště citlivým jevem za situace 
zhoršujících se ekonomických podmínek. Posuzovaná bakalářská práce se dělí na dvě tradiční 
části – teoretickou a empirickou.  Teoretická část sleduje hlavně tématu významná pro  
 
 
 
 



 
 
 
téma a cíle práce –tj. aspekty právní, sociální a ekonomické ve vztahu k dané činnosti. 
V empirické části práce byla autorkou provedena určitá analýza ekonomické a sociálně-
činnostní aktivity vybraného sociálně-pečujícího pardubického městského zařízení 
s celostátně dobrou pověstí. Tato analýza je provedena na dobré úrovni, dobře ilustruje nejen 
odbornou pečovatelskou činnost, ale především otevřeným způsobem ukazuje ekonomické 
pozadí a ekonomický rámec, v němž se instituce nachází. Tato analýza může být v určitém 
směru prospěšná při rozboru své činnosti i samotné instituci. 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1.)  Jaká pomoc ze strany státu, vedle  ekonomické, by významně  prospěla rozvoji ob- 
dobných zařízení? 

2.)  Jak hodnotíte aktivity sledované instituce ve vztahu k veřejnosti, pokud existují, 
sledují i ekonomické cíle? Pokud ano, nakolik jsou úspěšné? 

 
 
 
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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