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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    

Studentka si stanovila jednoduchý cíl - tj. popsat činnosti, cíle a aktivity Romského sdružení 

občanského porozumění v Nymburce. Práce se svým obsahem shoduje se stanoveným cílem.     

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 
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Struktura a členění práce  

Práce je logicky členěna. Kapitoly na sebe tématicky navazují. 
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Autorka se vyjadřuje písemně velmi nesourodým způsobem. Obsah jednotlivých kapitol je tématicky přelétavý 

(např. v jednom odstavci se snaží o velmi stručnou deskripci sociálního vyloučení,  v druhém se věnuje 

charakteristice Evropského sociálního fondu, ve třetím čtenáře upozorňuje na přílohu příkladu projektu , v dalším 

se snaží popsat organizace neziskového sektoru a v posledním rasismus a xenofóbii). 

Jako nevhodné může být vnímáno rozlišování občanů ČR na jednotlivé minoritní a majoritní skupiny: „gádžové a 

Romové“ a dokonce v sumarizaci můžeme nalézt popise "people with the white skin". 

Nevhodně pojmenovává název podkapitoly jako otázku(2.6.1 Co je práce s komunitou) nebo respondenta- chlapce 

jako "kluka H.". 

V práci nalezneme i mnoho gramatických chyb (shoda podnětu s přísudkem, psaní Y a I, malá a velká písmena, 

překlepy),  příkladem je: 

"..budou zpracována kazuistika" (úvod) 

"Jejich cíle se dělí na: sociální poradenství a pomoc, lidská práva, kultura" (str. 10) 

"Stručně o původu Romského etnika" (str. 8) 

"..vznikla tzv. Ghetta"(str. 8) 



"..rasismus spíše vyhází" (str. 10) 

"…asistentky z Úřadu práce" (str. 12, 14) 

"…depresí, které se nejspíše stupňovali" (str. 25) 

"…osob, které sdružení navštěvovali"(str. 35) 

Práce je z hlediska stylistiky, jazykového vyjádření velmi slabá. V práci nenalezneme témeř žádný odborný termín. 

Slovní zásoba studentky je průměrná. 
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Vizuální podoba této kvalifikační práce obsahuje několik nedostatků: 

Úvod a ostatní kapitoly nejsou psány kapitálkami. 

Zdroje jsou odsazeny kvůli zarovnání do bloku na protilehlé straně  konce věty. 

Několikrát absentuje odsazení na začátku odstavce. 

Chybí volné řádky pod nadpisem a mezi podkapitolami. 

    1           2     3       4 

 

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

Chybí odkaz na zdroj podkapitoly: 2.1, 2.4 

Citace nejsou uvedeny v uvozovkách. 

Autorka nerozlišuje druhy závorek u citace ani parafráze a používá pouze typ hranatých závorek. 

U uvedeného zdroje v seznamu literatury neoznačila dílo kurzívou: HARTL, P; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 

Praha : Portál, 2004. ISBN: 80-7178-303-X.  
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

V práci autorka využila 14 odborných zdrojů (včetně internetových), které jsou zdroji vhodnými pro využití 

v kvalifikačních pracech. 



 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 
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Zhodnocení teoretické části práce  

Jak bylo výše uvedeno, některé podkapitoly obsahují různá témata, která na sebe příliš nenavazují, jsou po 

jazykové stránce velmi slabé a obsahují mnoho gramatických a technických chyb. S čím autorka dále bojuje je 

subjektivní postoj. Některéjejí výroky jsou nepodložené odborným zdrojem (provedeným výzkumem apod.). 

Takové příklady nalezneme např. v úvodu práce: 

"Toto téma (Romové) je blízké velmi malému množství osob."  

"Pomáhá to lidem změnit náhled na romskou menšinu? Skoro vůbec."  

"Málokdo si půjčí knihu s tímto námětem." 

V praktické části uvádí katamnézu. Jako zhodnocení zjišťování stavu a vývoje psychiky a osobnosti klienta s 

určitým časovým odstupem od původního šetření uvádí, že "dle mého názoru není H. hloupý kluk, který kdyby měl 

možnosti, tak určitě něčeho v životě dosáhne. Ale bohužel podmínky, které mu život nabídl, to neumožňují. Přes 

to všechno před ním smekám." Nelze jako neprofesionál zasahovat svým subjektivním postojem do kazuistiky. 
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Zhodnocení praktické části  

Praktická část je též nevalné hodnoty. Všeobecně je nedostatečně popsány: 

- výzkumné metody, 

- chybí popsaný výzkumný cíl, výzkumný problém, výzkumný vzorek, hypotézy, shrnutí průzkumu, 

- obsahuje pouze jednu kazuistiku se subjektivní katamnézou. Kazuistika a její využití není zdůvodněno. 

- autorka uvedla, že rozhovory, které provedla, nemohla zaznamenat na diktafon - důvod však neuvádí, 

- tyto standardizované rozhovory nad krátkým dotazníkem jsou přehledovou studií a nezachycují kvalitativní 

úroveň, 

- nepopisuje respondenty rozhovorů, ani jejich základní charakteristiky (pohlaví, věk, vztah ke sdružení),  

- odpovědi respondentů nebyly okódovány a a každá response není tak jasnější v komparaci s ostatními. 

Jednotlivé rozhovory a odpovědi, které studentka v praktické části uvádí, by mělo být součástí přílohy, nikoliv 

obsahu výzkumné části práce.  

Tato část obsahuje závažné chyby v popisné, tak metodologické oblasti a nesplňuje tak podmínky kvalifikační 

práce. 
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Poměr teoretické a praktické části  



Jak z hlediska počtu stran, tak z hlediska obsahu, jsou jednotlivé části práce nevyvážené.  

Teoretická: 16 stran 

Praktická: 10 stran (z toho 7 stran tvoří rozhovory) 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Nedostatečně popsala výsledky zjištěných rozhovorů, které nebyly okódovány.  

I přes to, že si autorka zadala jednoduchý (popisný) cíl, tak jak sama evaluavala svůj výkon v závěru práce "Myslím 

si, že cíl jsem splnila", tak jej naplnila. Avšak bez valné hodnoty. 
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Autorka sice popsala existující organizaci, avšak nezískala prakticky nová data. Data, která vzešla z rozhovorů, 

nedostatečně popsala, tudíž práce je z hlediska jejího obsahu přínosná spíše pro zařízení jako drobná 

retrospektiva, ale pro obor sociální práce zcela nepřínosná.  

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Proč nebyly rozhovory zaznamenány na nahrávací zařízení a přepsány do transkriptů? S jakými negativy se při 

sběru dat autorka setkala? 

Proč vznikly neziskové organizace a z jakých zdrojů jsou financovány? 

Jaká doporučení pro zlepšení mezilidských vztahů napříč různými etniky s majoritní částí české společnosti by 

studentka navrhla? 

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: 1.6.2014      Podpis:         

  


