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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    

Práce se až na drobné koncepční připomínky shoduje se stanovenými cíli, s názvem práce je 

v souladu.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Struktura a členění práce je ve vztahu k rozsahu práce zbytečně podrobná. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Formální a jazyková úroveň práce je na dobré úrovni, zvolená terminologie odpovídá předkládanému tématu. 

    1           2     3       4 

 

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

Grafické zpracování je jednoduché, použití tabulek a zároveň grafů ruší celistvost práce. U grafů chybí zdroj. 

Uvedené přílohy jsou příliš rozsáhlé. 

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Studentka konzultovala poslední měsíc práci poměrně často, tlačená i termínem na odevzdání práce. Na 

připomínky reagovala. 

    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 

Je třeba ocenit velmi širokou základnu použitých zdrojů a odborné literatury. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část je rozsáhlá, využívá dostupné zdroje. V práci jen chybí jejich občasná interpretace ze strany 

autorky práce. Z tohoto důvodu se některé kapitoly jeví jako pouhé citace jednotlivých problematik.Zajímavější je 

potom část týkající se substituční léčby, na jejímž konci však absentuje jakýsi souhrn části teoretické . 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část nabízí jednoduchý průzkum zvolené problematiky s jeho laickým popisem. Zvolený dotazník je však 

pro čtenáře zajímavým zjištěním a náhledem na zkoumanou problematiku. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Obě části práce jsou vyvážené, i když hutnost teoretické části je větší. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuze ke zvolenému tématu je obsáhlá a podrobněji obhajuje praktickou část práce, zejména pak výsledky 

dotazníkového šetření. Závěr pak opět nad rámec potřebnosti  deklaruje výsledky průzkumu. Cíle práce byly 

naplněny. Absentuje spíše širší přínos práce. 

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce je vhodná zejména pro sociální pracovníky, kteří mají zájem o zvolenou problematiku, je využitelná i v rámci 

mentoringu nových pracovníků. 

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
1. Jakou budoucnost má podle Vašeho názoru substituční léčba u Vámi zvolené cílové skupiny? 

        

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: 2.6.2014      Podpis:         

  


