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Posudek na diplomovou práci Petry Antonů 
Na cestě ke kvalitě: Zavádění individuálního plánování služby do domovů důchodců 

Práce popisuje na tzv. příkladech dobré praxe způsoby, jakými se v ČR zavádí 
individuální plánování v ústavních zařízeních pro seniory. Autorka se opírá o delší zkušenost 
na tomto poli - pomáhá uvádět do praxe Standardy kvality sociálních služeb a má za sebou 
takto zaměřený projekt pro kraj Vysočina. Z těchto zkušeností odvozuje např. zajímavou 
typologii pro klienta významných pracovníků (str. 38 a násl.). 

Práce je psána s přehledem, čtivě, jasně. Výběr a popisy tří ústavů j sou adekvátní. 
Použitá SWOT analýza je k hodnocení kvalitativního materiálu dostatečná. 

Seznam literatury na konci práce však nekoresponduje s literaturou uváděnou v textu. 
V textu citovaní autoři Brien a Brien j sou v seznamu uváděni jako O 'Brien a O 'Brien. 
Některé publikace uvedené v závěrečném seznamu nejsou citovány v textu. 

Téma vzhledem k vysoce Qotřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno témaje příliš téma mohlo být širší předkladate I i 
k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávaj ící emQirická 
systémy 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chybějícími 

teoriemi daty 
Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/východiska 
názory/východiska 
Stylistika Qřiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika sQrávná s ojedinělými S množstvím chyb 

chybami 
Uprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho málo citované Viz výše 
citací/ citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční Qřiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je I iteratury chybí 

mmm1Um 
Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 
Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hypotézy nejsou hYQoté~ nelze 

překrývají formulovány testovat 



Metody zvolené Roužita jedna 
adekvátně, metoda, je 
použito více adekvátní 
metod 

Zpracování dat kvantitativn í, kvalitativní 
statistické 

Praktická využitelnost vysoká dobrá 
výsledků 

Naplnění cíle práce cíl sQlněn cíl splněn 
částečně 

Hodnocení yýborně velmi dobře 

Otázky k obhajobě: Jak budou výsledky využity v praxi? 
Datum: 2.5.2007 

jednoznačně 

daly se užít metody nejsou 
adekvátnější zvoleny 
metody adekvátně 

kvantitativní, třídění 
prvního stupně 
nejasná 

cíl se nepodařilo 
naplnit 
dobře nevyhovuje 

Podpis: 


