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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah práce je v souladu s názvem a stanovenými cíli.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je přehledně strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a tvoří logicky uspořádaný celek. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Autorka vhodně užívá odbornou terminologii, menší připomínka je k jazykové úrovni práce, v práci a zejména 

diskuzi a závěru se vyskytují expresivně laděné výrazy, které jsou poněkud nevhodné k typu absolventské práce. 

Pokud je autorka chce použít, měla by je uvést ve spojení s interpunkčními znaménkami. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Gragické zpracování je bohaté, označení grafů není v souladu s Metodikou VOŠ Mills. 

    1           2     3       4 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Citace jsou v souladu s Metodikou VOŠ Mills. 

    1           2     3       4 

 



 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Použité zdroje jsou vhodně volené a v dostatečném množství. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teretická část přináší obsáhlý exkurz do historie sociální práce, zabývá se osobností  sociálního pracovníka a 

pracovníka v sociálních službách, etickým kodexem, syndromem vyhoření a v neposlední řadě i úlohou sociálních 

služeb a institucemi sociální politiky. Teretická část prokázala znalosti studentky dané problematiky  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část naplňovala dílčí cíle práce. Autorka se zaměřila na různé věkové skupiny dotazovaných a získala 

v rámci svého průzkumného  šetření údaje od vysokého vzorku , celkem 171 respondentů. Výsledek znázornila 

v grafickém vyjádření s odpovídajícím komentářem. Vzhledem k vysokému počtu zpracovaných dotazníků lze 

výsledky považovat za skutečně vypovídající a tato část práce je velmi zdařilá. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr teoretické a praktické části nesplňuje plně požadavky dané metodikou, praktická část přesahuje stanovený 

rámec, ale není na závadu práce, naopak vhodně doplňuje teoretickou stránku. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Závěr a diskuze je shrnutím získaných poznatků, při formulaci svých závěrů by se autorka měla raději zdržet 

některých slovních obratů - jako např. profesně nepolíbená, sociální elév apod.U studentky posledního ročníku 

VOŠ obor sociální práce se jistě dá předpokládat určitá profesionální zdatnost a to nejen z hlediska absolvovaného 

studia na odborné škole, ale také s přihlédnutím k dosavadní praxi.  

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce je  přehlednou  sondáží do historie a cenné jsou především výstupy z rozsáhlého dotazníkového šetření.  

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Jaká legislativa se připravuje v oboru sociální práce a v jakém časovém horizontu by měla být přijata? 

      



Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 11.6.2014      Podpis: Mgr. Alena Bicanová 

    


