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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta Zuzana Ticháčková 
Téma práce Efektivita pobytových sociálních služeb 
Cíl práce 
 
 

Cílem práce je popis činnosti a  analýza efektivity nákladů vybrané 
sociální služby-azylový dům, v  kontextu Pardubického kraje. 

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  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: 
  
Bakalářská práce se skládá, jak tomu většinově bývá, z teoretické a empirické části. 
V teoretické práci se autorka, možná nadbytečně rozsáhle, zabývá historií sociálních služeb, a 
následně potom především formou a registrací těchto služeb v současnosti, včetně aspektů 
ekonomických a legislativních. Empirická část zahrnuje popis činností – sociálních, 
pečovatelských a ekonomických u vybrané skupiny azylových domů z různých částí 
Pardubického kraje. Tyto deskripce jsou, ve srovnání se závěry práce, zjevně více popisné a 
relativně dobře ilustrují činnost sledovaných zařízení.   
        
 
 
 



 
 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1.)  Který problém v dané problematice vidíte jako nejzávažnější? 
2.)  Jak vidíte vývoj této problematiky v budoucnu? 

 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
 
 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
 
Vedoucí bakalářské práce : PhDr. J. Duplinský, CSc.        
 
 Pardubice, 23. 5. 2016                                                                                     Podpis:                                                                   
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