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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 se shoduje s názven a stanoveným cílem. Téma bylo zvoleno velmi dobře, neboť 

znalost konceptu Bazální stimulace  by měla být samozřejmostí pro každého poskytovatele 

sociální péče, který chce poskytovat sociální služby kvalitně.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je dobře  strukturována a členěna. Kapitoly  a podkapitoly jsou přehledné. Pouze kapitolu 2. 4  Polohování 

bych v rozsahu v jakém je uvedena zařadila do podkapitoly 2. 5. 1 Somatická stimulace 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

V práci  se objevují formální nedostatky, pravopisné chyby, terminologie je používána většinou správně.  

    1           2     3       4 

 

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

Studen zvolil pro svou praktickou část kazuistiky, proto v práci nebyly použity grafy ani tabulky. Přílohy pouze 

potvrzují možnost zveřejnění obsahu pratické části práce.  

    1           2     3       4 

 

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

Citace formálně  odpovídají metodice školy, místy jsou  v textu  nesprávně prezentovány bibliografické odkazy (viz 

např. Friedlová, 2005). 



    1           2     3       4 

 

 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Student  k vypracování práce využil vhodné monografie,  domnívám se však, že vhodným zdrojem by byly 

 i některé  aktuální odborné články. Za chybu považuji  i nepřesné uvádění některých použitých zdrojů.  

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

V teoretické části student   velmi stručně  vystihl podstatu a základní poznatky konceptu Bazální stimulace .  Tato 

přílišná stručnost  snižuje kvalitu práce, brání pochopení zkoumané problematiky. V textu mi např. chybí uvedení 

nástavbové stimulace.  Jednotlivé  pojmy nejsou obsahově vyvážené (viz. např. str. 17 - 19 poloha mumie a poloha 

hnízdo).  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

V praktické části jsou uvedeny čtyři stručné kazuistiky klientů,  se kterými student dlouhodobě pracoval jako 

dobrovolník,  což zároveň dokazuje zájem studenta o tuto problematiku. Zajímavé jsou i čtyři uvedené rozhovory. 

Čtyři rozhovory s náhodně vybranými zaměstnanci různých sociálních zařízení   však nemohou  dosáhnout vysoce 

vypovídající  hodnoty sbíraných dat.  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr obou částí odpovídá  požadavkům metodiky školy,  takto aktuální téma by si však zasloužilo  větší rozsah 

než  31 stran textu,  což je minimální požadavek na počet stran absolventské práce.  

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuse i závěr by mohly být obsažnější, student pouze shrnul jednotlivé části své práce. 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce je vhodnou literaturou pro praovníky v sociálních službách, studenty Sociální práce, kteří chtějí získat 

základní přehled o této problématice. 

      

 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 
1) Techniky konceptu Bazální stimulace se člení na prvky základní a nástavbové stimulace.  Ve své práci se o 

nástavbové stimulaci nezmiňujete, prosím  vysvětlete, co je  nástavbová stimulace. 

 

      

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: 3. června 2014      Podpis:         

  


