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Hodnocení bakalářské práce 
Hodnocení 
známkou 

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

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 



 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce (směrnice FF UPa) 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Téma bakalářské práce Odchod dětí z dětského domova je velmi aktuální, rozsahem 57 stran 
včetně 3 příloh odpovídá danému typu práce. 

Autorka si vymezila adekvátní cíle práce včetně metodologie. Práci rozdělila klasicky na 
teoretickou a praktickou. V teoretické části popsala logicky a systémově problematiku ústavní 
a ochranné výchovy, zaměřila pozornost na cílové skupiny a věnovala se procesu odchodu 
dětí z dětského domova včetně spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí. Využila 
aktuální literární zdroje  -14 knižních, 10 internetových a 7 legislativních dokumentů.   Tím 
prokázala kvalitní práci se zdroji.  

Praktická část je zpracována metodologií kvalitativní – metodou rozhovoru a technikou 
otevřeného kódování.  Dále je v práci podrobně popsán cíl výzkumu, výběr výzkumného 
vzorku, informace o respondentech a metoda sběru dat. Cenné je shrnutí výzkumu a závěr.   

Po formální stránce práce respektuje náležitosti dané příslušnou směrnicí FF UPa, včetně 
bibliografických norem.  

Celkové zhodnocení práce: je systematicky a logicky zpracována, je adekvátně vymezen 
a zhodnocen cíl, odborná úroveň odpovídá danému typu práce. Dobře propracovaná je 
i kvalitativní metodologie včetně použitých metod. Práci jako zdařilou a významně 
inspirativní pro praxi. 

Studentka přistupovala ke zpracování práce zodpovědně a samostatně, využívala konzultací 
s vedoucí práce, reagovala na připomínky a doporučení.  

 
Otázky pro diskusi: 
 

1) Co Vás nejvíce překvapilo při zpracování tématu bakalářské práce? 
2) Kterých získaných informací si nejvíce ceníte?  

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte) VÝBORNĚ 
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