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Cílem práce bude analyzovat, jaké jsou preference vybrané skupiny 

obyvatel ohledně spokojenosti se sociální politikou na území města 

Pardubice a celkové povědomí o sociální politice či sociálních službách. 
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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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

X    
 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Které skupiny osob jsou z pohledu autorky ve společnosti nejrizikovější, a na které se je 

třeba zaměřit? 

2. Jaké zásadní silné stránky a slabiny vidí autorka v systému sociální politiky ve městě 

Pardubice? 

 

Autorka se zabývá tématem, které není publikačně dostatečně vymezeno. Práce je zpracována 

přehledně. Obsahuje všechna klíčová témata. Práce je rozsáhlá a přesto neobsahuje 

nadbytečnosti. Vzhledem ke své struktuře však může působit na čtenáře zdlouhavě. Proto je 

na škodu, že v textu nezdůraznila autorka své výsledky zvlášť, aby byly snáze pro čtenáře 

dosažitelnější. Empirická sonda je rozsáhlá, obsahuje všechny podstatné náležitosti, jediná 

chyba byla popsána v předchozí větě. Práce neobsahuje žádné výrazné stylistické 

neobratnosti. Jediná faktická výhrada souvisí s již uvedenou výtkou. Autorka neumí své 

závěry dostatečně „prodat“ 

 

Klady práce: Rozsáhlost výzkumného šetření, ucelenost teoretické práce, konkrétnost na 

vybrané lokalitě. 

Nedostatky: Malé zvýraznění zjištěných výsledků. 



Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně minus 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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