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Ostatní připomínky k práci
Teoretická část je zpracována organizačně popisně velmi obsáhle. Teoretická část obsahuje odpovídající
teoretické zdroje, slabinu vidím v absenci teoretického shrnutí a zapracování do závěru. Nicméně pro
bakalářskou práci je úroveň naplněna.
Formálně je práce v pořádku.
Praktická část je přínosná rozsahem předkládaných dat a jejich analýzou. Práci by obohatilo doplnění o
informace ohledně naplňování konkrétního cíle této organizace, tedy jak ve skutečnosti probíhá péče, v čem je
efektivní a jak to koreluje s řízením – managementem organizace. Viz návrh tématu k obhajobě.
Bakalantka naplnila požadavky vědeckého zpracování dat a splnila cíl práce.

Otázky a náměty k obhajobě
V empirické části práce se zabýváte organizací Most naděje zaměřené na rodiny s dětmi bez domova. Jak ve
skutečnosti probíhá péče o klienty, v čem je efektivní a jak to koreluje s řízením – managementem organizace?

Závěrečné hodnocení
Práci doporučuji k obhajobě.
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně mínus

V Pardubicích 15.5.2017
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