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Práce se zdroji  
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Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce: 

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

podkapitoly jsou vyvážené co do počtu podkapitol. Práce je svým zaměřením orientována do 

oblasti resocializační pedagogiky, léčebné pedagogiky a speciální andragogiky. Její 

interdisciplinárnost považuji za významný přínos práce. Teoretická část práce vykazuje 

známky precizně zpracovaného odborného textu s adekvátními citacemi a odbornými 

formulacemi. Empirická část práce má charakter kvalitativního výzkumu za použití 

výzkumných technik triangulace. Výzkum je zpracován na velmi vysoké úrovni a svědčí o 

metodologické erudici diplomantky.  Diplomová práce je významným přínosem pro sociálně 

pedagogické disciplíny. Oceňuji angažovanost autorky a zaujetí v procesu zpracování 

diplomové práce. Rozsah práce je nad rámec požadovaného nejen kvantitativně, ale i 

kvalitativně. Seznam literatury odpovídá tématu práce a přílohy vhodně doplňují 

zpracovávané téma. Seznam literatury je vhodně zvolen k danému tématu, přílohy vhodně 

doplňují diplomovou práci. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky pro diskusi: 
 

• Co Vás vedlo k volbě tohoto tématu?  
• Jaké zásadní problémy jste identifikovala při tvorbě diplomové práce?  
• Dokážete prognózovat vývoj výskytu demence v populaci a event. představit statistiku 

výskytu demencí (pokud je dostupný)?  
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