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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 ve shodě s názvem i hlavním a dílčím cílem.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je velmi dobře strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují , členění je přehledné. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Jazyková a formální stránka je na odpovídající úrovni, studentka užívá vhodně odbornou terminologii, občas se 

vyskytují drobné nepřesnosti. 

    1           2     3       4 

 

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

Grafické zpracování je bohaté a doplněné přílohami.   

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Studentka o zvolené téma projevovala velký zájem,  pracovala samostatně, tvůrčím způsobem. Akceptovala 

doporučení  a podněty vedoucí práce. Aktivně vyhledávala doplňující zdroje a iniciativně sledovala aktuelní dění 

v sociální práci. 

    1           2     3       4 

 

 



 

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

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Zdroje jsou v dostatečném množství, velmi dobře jsou použity i elektronické zdroje, týkající se profesionalizace 

sociální práce. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část je zpracována kvalitně a naplňuje hlavní cíl. Charakterizuje pojem sociální práce , její vývoj včetně 

významných osobností.  Zabývá se podrobně  postavením sociálního pracovníka v ČR,  kvalifikačními předpoklady, 

ale i etickým kodexem a výhledy do budoucna.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část naplňuje dílčí cíl. Zabývá se otázkami, jak společnost vnímá sociální práci a sociálního pracovníka 

z hlediska náplně práce, prestiže, finčního ohodnocení, morálních přepokladů a kvalifikačních požadavků daných 

zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Zaměřuje se na region Nymbursko ,  kde autorka práce 

provedla poměrně rozsáhlé dotazníkové šetření u 75 respondentů, které ještě dále  obohatila pro srovnání s třemi 

 řízenými rozhovory se samotnými sociálními pracovníky , pracujícími s odlišnými cílovými skupinami klientů. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr obou částí je v souladu s metodikou VOŠ Mills. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuze a závěr jsou nejen  shrnutím výsledků šetření, ale obsahují též vlastní názor studentky na posílení 

společenské prestiže sociální práce a srovnání názorů sociálních pracovníků státních a nestátních sociálních 

subjektů.  

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce by se dala využít jako informační materiál  pro seznámení  s problematikou  sociální práce a osobností 

sociálního pracovníka. Velmi cenný přínos studentky je v aktualizaci výhledů profesionalizace sociální práce včetně 

seznámení s děním v rámci přípravy zákona o sociální práci a vytvoření profesní komory sociálních pracovníků. 

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 



Jak podle Vás  zvýšit prestiž sociální práce? 

Jakým způsobem lze ovlivnit názor společnosti na osobnost sociálního pracovníka?   

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

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

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 30.5.2014      Podpis: Mgr. Alena Bicanová 

    


