
Posudek vedoucího absolventské práce 

Autor práce:  Monika Viktorová 

Vzdělávací program: Sociální práce 

Název práce:  Sociální služby pro seniory poskytované ve městě Zruč nad Sázavou 

Vedoucí práce:  Jarmila Viplaková 

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    

AP se plně shoduje s jejím názven i stanovenými cíli    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Struktura a členění práce je v pořádku. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Formální a jazyková úroveň odpovídá  odpovídá požadavkům absolventské práce  

    1           2     3       4 

 

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

Přílohy vhodně doplňují  AP, grafické zpracování má velmi dobrou úroveň, jednotlivé grafy jsou správně 

okomentovány. 

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Studentka aktivně spolupracovala,  dílčí části práce, které postupně samostatně vypracovala, předkládala 

pravidelně ke konzultaci osobně nebo formou e-mailu. 

    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 

Bez připomínek 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část poskytuje informace o sociálních službách v obecné rovině. V dalších kapitolách se studentka 

zaměřila na vysvětlení některých pojmů týkajících se stáří a seniorů. V posledních kapitolách teoretické části 

zpracovala přehledně konkrétní údaje o sociálních službách ve Zruči nad Sázavou. Touto částí splnila hlavní cíl  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Dobře zpracované grafy doplnila studentka řízenými rozhovory s uživateli pečovatelské služby,  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Bez připomínek 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Formulace diskuze a závěru práce jsou na velmi dobré úrovni. 

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

AP je dobře zpracovaná a část práce, ve které mapuje nabídku sociálních služeb by mohla být použita jako 

průvodce pro laickou veřejnost ve Zruči nad Sázavou. Z vlastní zkušenosti vím, jak je někdy nesnadné, dostat se ke 

správným informacím. Tištěná forma je pro mnoho lidí, kteří nemají zkušenosti s vyhledáváním informací na 

internetu, jediným zdrojem. 

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
AP doporučuji k obhajobě. 

        

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: 5.6.2013      Podpis: Jarmila Viplaková 

    


