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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    

Cíl práce je formulován správně, další text tento cíl naplňuje.  Cíl práce obsahuje i hypotézu 

(spíše však výzkumný problém), který má být až v úvodu části empirické.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Struktura práce je přehledná, srozumitelná, vystihuje popisované téma. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Práce je strukturována přehledně a logicky, terminologie je použitá ve správném kontextu. V textu se však nikoliv 

ojediněle objevují stylistické i  gramatické nedostatky (interpunkce).   

    1           2     3       4 

 

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

Tabulky i grafy jsou přehledné, srozumitelné. Méně obvyklé je to, že autor volil několik typu grafů. K obsahu 

tabulek - rozptyl některých údajů (např. tabulka č.2 - délka trestu) po pěti letech se zdá poměrně velký, i když na 

druhé straně tabulka má pouze ilustrativní charakter a proto nelze tuto skutečnost hodnotit jako závadu.  

    1           2     3       4 

 

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

Přímé citace v práci prakticky chybí, většinou jde o parafráze, které jsou řádně označené. 



    1           2     3       4 

 

 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Autor se omezil na šest titulů odborné literatury, které v textu parafázuje nebo jinak využívá. To lze pro tento typ 

práce považovat za dostačující. Méně obvyklé je však to, že autorský rejstřík není řazen abecedně, čímž ztrácí na 

přehlednosti. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část je napsána čtivě, odborně správným jazykem. Autor vystihl podstatu bezdomovectví, cenná  je 

pasáž  mapující služby pro bezdomovce. Dílčí nedostatky textu jsou hodnoceny výše, sice ne příliš časté, ale rovněž 

nikoliv ojedinělé nedostatky ve  stylistice (to je patrně dáno tím, že autor patrně zpracovává svoji první rozsáhlejší 

odbornou studii) a dílčí nedostatky v gramatice (interpunkce). Odborné zdroje jsou řádně uvedeny v textu, nelze 

však rozeznat citace a parafráze. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická (spíše však empirická než praktická) část práce byla provedena  dotazníkovou metodou, která u osob 

vykonávajících trest odnětí svobody nese zvýšená rizika (dezirabilita).  Na to však autor upozorňuje. Tabulky a 

grafy jsou přehledné, avšak chybí mi intepretace zjištěných hodnot, autor se omezil pouze na popis tabulky bez 

analýzy. Problémem je rovněž nalézt hypotézu, kterou na s. 35 vyhodnocuje, ta je "ukryta" v cíli práce na s.7.  

Hypotéza je formulována spíše jako výzkumný problém a nikoliv jako hypotéza. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Teoretická část a její obsah koresponduje s obsahem části empirické. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Závěr práce, diskuse i shrnutí jsou velmi stručná, autor se pokusil vystihnout podstatu svých zjištění. Zejména 

chybí hlubší kvalitativní analýza zjištěných dat. 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Pan Jan Kraus se ve své práci zabýval naléhavou problematikou reintegrace propuštěných vězňů a jejich ohrožení 

sociální exkluzí, bezdomovectvím. Správně popisuje rizika, kterým jsou tito lidé vystaveni. Na druhé straně si 



vybral poměrně atypickou skupinu vězněných - lidí odsouzených k dlouhodobým trestům, takže závěry lze jen 

obtížně zobecnit. Cenné je však to, že poukázal právě na problematiku dlouhodobých trestů, kdy vězni po 

propuštění přicházejí do zcela nové společnosti, nových vztahů i sociální reality. Je patrné, že s problematikou se 

ve své praktické činnosti setkává a rozumí jí. Práce je přínosná, zabývá se tématem, které je nesprávně chápáno, a 

to i v oblasti sociálních služeb, jako okrajové. Bohužel jsem jako hodnotitel nemohl přehlédnout některé 

nedostatky buď formálního charakteru, tak i po odborné, zejména metodologické stránce práce. To je důvod 

hodnocení práce jako velmi dobré. 

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Vysvětlete, prosím, tabulku i graf č.10, Vyhodnocuje oblast, zda odsouzený po propuštění CHCE/NECHCE skončit 

"na ulici" (89%), což však nekoresponduje se závěrem, že 27% z nich uvádí, ž pravděpodobně budou bezdomovci. 

V čem spatřujete hlavní příčiny tohoto rozdílu?l 

      

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: 26.5.2015      Podpis: PhDr. Jan Sochůrek,Ph.D.

     


