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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce – zjistit motivaci studentů ke studiu HTF byl v práci zúžen na zjišťování motivace 
studentů ke studiu oboru sociální a charitativní práce. Tento cíl byl stanoven již v úvodu 
práce, autorka se zaměřovala jak na motivaci k studiu, zajímala se i o fakt, jestli studenti již 
v oboru pracují a rovněž i čeho chtějí po studiu dosáhnout. Metoda dotazníkového šetření 
pak odpovídala zvolenému tématu.  

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala, že dokáže odpovídajícím způsobem pracovat s odbornou literaturou a 
informačními zdroji, které uváděla v textu i seznamu použité odborné literatury vesměs 
odpovídajícím způsobem, přesto byly v práci zaznamenány drobné nepřesnosti.  Teoretická 
část práce je ale jinak velmi pečlivě zpracována, zejména co se týče problematiky motivace.  
Počet uváděných literárních zdrojů je dostačující.  

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je na dobré úrovni, odpovídá kvalitnímu zpracování 
diplomové práce Mírnou slabinou práce je občasné užití hovorové řeči či emotivně 
zabarvených tvrzení či otázek. Celkový dojem z dobře zpracované práce ale toto příliš 
neovlivňuje. 
 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Autorka zvolila originální téma, ale ne lehce zpracovatelné. Některé zjištěné údaje mohou 
být přínosem pro práci fakulty se studenty daného oboru. Práce tím má své praktické využití. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce – zjistit motivaci studentů oboru SACH HTF byl splněn, i když ve zpracování velkého 
množství údajů se autorka občas mírně ztrácela, přestože postup řešení práce byl víceméně 
na odpovídající úrovni. Oproti kvalitně a precizně propracované teoretické části se jeví 
praktická část jako chudší, méně precizně zpracovaná. Rovněž stručněji je pojata i diskuze, 
což kvalitu práce mírně snižuje. Určité nedostatky práce ale nejsou závažnou překážkou 
obhájení práce. 
 

Celkové hodnocení: velmi dobře 
___________________________________________________________________________ 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

 
1. Co sama vnímáte jako největší praktický přínos své práce? 
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