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Hodnocení diplomové práce 
Hodnocení 
známkou 

1 - 2 - 3 – 4 
Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 2 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 2 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 2 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  2 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 2 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 2 

Formální stránka práce  
Formální úprava a náležitosti práce (směrnice FF UPa) 1 
Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a obrázků 2 

Jazyková a terminologická úroveň práce 2 



 

Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce je členěna do šesti kapitol, které na sebe kontinuálně navazují. Jednotlivé 

podkapitoly jsou vyvážené a logicky strukturované. Na str. 32 však autorka uvádí tři 

podkapitoly 2.1, 2.2, 2.3 a všechny pouze na jedné straně, zbytečně tak fragmentuje text 

práce. Teoretická část práce splňuje požadovaná kritéria odborného textu co se týče 

odbornosti, vyjadřování, citací apod. Empirická část práce je zpracována kvalitativní 

výzkumnou strategií za použití techniky rozhovoru. Autorka nakonec výzkum realizovala se 

čtyřmi participanty. Z metodologického hlediska nesouhlasím s tvrzením autorky na straně 45 

dole: Celé rozhovory jsem však nepoužila…… v podstatě ale byly nic neříkající. Je to 

zajímavé konstatování výzkumníka, ale právě kvalitativní výzkum ukazuje na některé jevy, 

které jste neuvedla  a mohly být vodítkem pro nějakou skrytou analýzu ve vztahu k tématu 

práce. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, odborná literatury 

odpovídá danému témat. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

Otázky pro diskusi: 
 
 
Jaká doporučení lze aplikovat v systému sociálních služeb zejména v mezosociální rovině ve 
vztahu k bezdomovcům.  
Které aspekty tedy považujete za sociální a které za psychologické (viz název práce)?   
 
 

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce 

velmi dobře  
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