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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   X    

Členění kapitol, návaznost  X     

Práce s odbornou literaturou     X    

Rozsah  X     

Metodika 

Cíle práce    X    

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací   X    

Vhodnost a správnost použitých metod    X   

Popis, vysvětlení použitých metod   X    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost     X   

Přehlednost, jasnost   X    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň    X   

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky    X   

Rozsah   X    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností     X   

Dosažení stanovených cílů   X    

Význam pro praxi, osobní přínos    X   

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony  X     

Stylistika   X    

Gramatika  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



 

 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Práce není plagiát 

 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Studentka se ve své práci zaměřila na rodiny, které pečují o děti s postižením. V teoretické části se opírá 

o vhodně vybrané pojmy související s tématem, věnuje dostatečnou pozornost postojům společnosti a 

sociální opoře. Popisuje jednotlivé služby srozumitelně. Navzdory vysokému počtu použité odborné 

literatury má práce tendenci sklouzávat k popisu jevů bez hlubší návaznosti na vybrané zdroje či vlastní 

názory. Ačkoliv s sebou toto téma nese pro rodiny i celou společnost jistou zátěž, chybí zde pohled na 

možnosti obohacení rodiny i společnosti v souvislosti s profesionálně poskytovanými službami. Na 

objektivitě práce ubírá fakt, že má studentka tendenci se zaměřovat na negativní konotaci v celkovém 

vnímání tématu. 

V části praktické chybí informace o využívaných službách pro rodiny s dětmi v zařízení, kde je dělán 

průzkum. Z informace, že je zde poskytována následná a dlouhodobá péče v rehabilitačním ústavu pak 

není zřejmé, jakým způsobem se to projevuje v péči rodiny u dítěte. Studentka splnila vytyčené cíle 

práce. 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Můžete vysvětlit vaše tvrzení, že „Jediné možné řešení pro dítě v afunkční rodině je umístění do ústavní 

péče?“ 

Jak vnímáte myšlenku deinstitucionalizace a důraz na pomoc a podporu v rodinném prostředí? 

 

Můžete dovysvětlit, jaké služby pro rodiny s dětmi poskytuje odborný rehabilitační ústav Pardubického 

kraje? 
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