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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    

Hlavním cílem absolventské práce bylo  zmapovat a popsat, jak je podporována rodina 

pečující o dítě se zdravotním postižením. Dílčími cíli bylo zjistit: 1) zda jsou pečující rodiče 

informováni o možnostech sociální pomoci; 2) v čem spatřují největší úskalí péče o dítě 

s postižením; 3) jaké sociální služby využívají a jak je hodnotí.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Adekvátní obsahu práce. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Adekvátní s drobnými chybami v nepatrném počtu ilustrativně již v úvodu: Rodina, která se rozhodne pečovat o 

postižené dítě má svá specifika - chybí čárka na konci vedlejší věty vztažné apod. 

 Kapitola 4 tj. Diskuze měla být uvedena na nové stránce.  

    1           2     3       4 

 

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

 Grafické zpracování práce je na dobré úrovni. V některých částech práce by bylo vhodnější sjednotit písmo  např. 

s.  42 - jsou různé velikosti písma, text je psán kurzívou, tučně a normálním písmem.  První odstavec na této 

stránce je napsán menším písmem. Z jakého důvodu? Jedná se o citaci? Pokud ano, proč autorka neuvedla, 

z jakého zdroje čerpala?                                                                                      

    1           2     3       4 

 



Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Paní Salabová projevovala  o tvorbu absolventské práce zájem a s vedoucí práce v určitých pravidelných 

intervalech spolupracovala. Teoretická část práce byla psána pozvolna po pečlivé úvaze. Rozhovory, které byly 

základem pro praktickou část práce, probíhaly průběžně od ledna 2015. Při dokončování závěrů praktické části 

autorku "tlačil" termín odevzdání. 

    1           2     3       4 

 

 

 

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

V souladu s Metodikou VOŠ MILLS.  

Některé publikace  měly  být uvedeny v zaměněném pořadí např. monografie autorů Chrásky a Chudého. 

Monografie Etické kontexty sociální práce s rodinou - autoři jsou uvedeni přes středník apod. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

18 monografií,  15 internetových zdrojů, 42 internetových odkazů v příloze. 

V teoretické části práce, která je v rozsahu  35 stran, je uvedeno 30 citací na zdroje uvedené v bibliografii, 

v praktické části je uvedena 1 citace. V uvádění citací mohla být autorka důslednější a použít je v hojnějším počtu.  

Jedná se však o erudovanou studentku, která má o daném tématu přehled a využila nejen výše uvedených zdroje, 

rovněž tak své osobní zkušenosti, předchozí získané vědomosti a dovednosti uplatňované v přístupu k dítěti                              

s postižením a k jeho rodině. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část přehledně zpracovává problematiku dítěte s postižením a rodiny, ve které je dítě vychováváno. 

V rámci této problematiky studentka uvedla sociální služby určené pečujícím rodinám, podporu rodinám s dítětem 

s postižením, dávky pro osoby s dítětem s postižením apod. tj. zpracovala tuto problematiku komplexně. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Základem praktické části jsou řízené rozhovory s 8 matkami, které celodenně pečují o dítě s postižením. 

Dotazovaným matkám bylo položeno 14 otázek.  Autorka práce získala 12 hodin audio záznamu, který zpracovala. 

Závěry praktické části mohly být graficky znázorněny pro lepší ilustraci dané problematiky .   



Výstupy z každého rozhovoru měly být individuálně a samostatně analyzovány. Teprve pak se autorka měla 

zaměřit na vlastní diskuzi a závěr práce.    

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr obou částí práce je vyhovující:  35 stran teoretické části (+ 4 strany obsah a úvod) a 21 stran praktické části 

(+ diskuze a závěr). 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Formulace diskuze a závěrů práce je v souladu s cíli a obsahem práce.   

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Absolventská práce se zabývá problematikou, která je aktuální pro rodiny, do kterých se narodí dítě s postižením. 

Autorka zmapovala situaci rodičů, kteří pečují o dítě s postižením.   Autorka absolventské práce pracuje jako 

dobrovolnice v mateřské škole speciální. Tvorbou absolventské práce získala přehled o této problematice.                   

Pro tyto rodiče určitě bude cenným zdrojem informací.  

Z tohoto pohledu je cennou částí práce příloha č. 1 tj. Užitečné internetové odkazy pro rodiče v počtu 42, které 

může paní Salabová předávat rodičům dětí s postižením ve formě letáku. 

 

  

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
  

Na základě Vašich praktických zkušeností co Vy sama považujete za největší úskalí péče o dítě s postižením? 

Uvažujte, jak ještě jste mohla využít potenciálu, který praktická část absolventské práce nabízela -  včetně 12 

hodin získaného audiozáznamu. 

 Jak myslíte, že se bude vyvíjet péče o rodiny s postižením v budoucnosti?  

 

Průměr z dílčích hodnocení:    1, 7 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře   

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 9. 6. 2015      Podpis: PaedDr. Jana Černá 

    


