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1. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je definovat kategorie/oblasti zátěže u pracovníků v sociálních 

službách pracujících v domovech pro seniory na standardních odděleních a na odděleních se 

zvláštním režimem, kde jsou specificky umístěni uživatelé s diagnózou demence. Sekundárním 

cílem je i zjistit, zda se objevují rozdíly ve vnímání zátěže na odděleních, případně v čem se 

zátěž na těchto odděleních liší. 

Cíl práce je explicitně a jednoznačně vymezen v úvodu práce a jeho formulace se v obsahu práce 

nemění.  

Cíl je vymezen konkrétně, měřitelně a dosažitelně, a je možné posoudit, zda ho bylo dosaženo či 

nikoliv.  

Hlavní cíl je rozpracován do dílčích cílů, které jsou koherentní, vzájemně provázané a jejich 

naplnění koresponduje s dosažením hlavního cíle. 

Cíl je formulován v kontextu studovaného oboru. 

2. Hodnocení struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Struktura práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci v magisterském oboru Řízení a 

supervize UK FHS 

3. Hodnocení teoretické části práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

V teoretické části jsou rozpracovány všechny klíčové pojmy, uvedené v cílech práce.  

Rozsah uvedených pojmů i kapitol je adekvátní, tj. že žádný z uvedených pojmů či kapitol 

nepovažuji za nadbytečný.  

Teoretická východiska odpovídají stavu současného poznání i stupni studia. 

Studující pracuje s informacemi dostatečně. Využívá adekvátní odborné prameny. Tyto prameny 

kriticky zpracovává a reflektuje (tj. reflektuje, komparuje, komentuje, shrnuje atp.) 

Teoretická část je logicky propojena s výzkumem. Shrnutí teoretické části vyplývá z teoretických 

východisek a je z něho zřejmé, která z nich bude studující využívat ve výzkumné části výzkumné 

a jakým způsobem. 

Teoretická část práce dává problematiku do souvislostí se stavem a vývojem řešení dané 

problematiky. Velmi kladně hodnotím rešerší práci studentky vzhledem k problematice 

zahraničních výzkumných poznatků a výzkumných nástrojů využívaných ve sledovaných 

oblastech viz. kap 3. 

4. Hodnocení metodické části práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 



 

Odůvodnění: 

 

Studující pro výzkumnou část zvolila kvalitativní výzkum.  

 

Zvolená výzkumná strategie je adekvátní vzhledem ke stanoveným cílům práce. Výzkumná 

strategie je popsána, ale i zdůvodněna. Výzkumný soubor je dostatečně popsán a odůvodněn. 

Práce obsahuje popis organizace a průběhu výzkumu s uvedením časové posloupnosti 

jednotlivých kroků. Autorka stanovuje sledované kategorie, dle kterých pak provádí analýzu 

zjištěných údajů (str.45). Zde mám výtku, chybí mi v textu vysvětlení, z čeho či jakých 

způsobem autorka vybrala jí stanovené kategorie sledování. 

Metodická část obsahuje popis způsobu analýzy získaných dat.  

Autorka také uvádí reflexi etických rizik výzkumu a rizik zvolené výzkumné strategie z  

hlediska validity výzkumu. 

Na str. 43 autorka tvrdí „Teoretické nasycenosti dat bylo dosaženo po realizování 3 rozhovorů 

na pracovišti na každém oddělení zvlášť“ – prosím o zdůvodnění tohoto tvrzení 

5. Hodnocení zpracování výsledků výzkumu a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Zpracování výsledků má logickou strukturu dle stanovených kategorií. (viz. otázka výše) 

Zpracování výsledků je provedeno adekvátně dle základních požadavků intepretace 

kvalitativního výzkumu.  

6. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Zvolených cílů se podařilo dosáhnout.  

Autorka reflektuje provedení vlastního výzkumu po stránce etické i instrumentální. Při 

intepretaci se autorce nepodařilo zodpovědět stanovený sekundárný cíl - zjistit, zda se objevují 

rozdíly ve vnímání zátěže na odděleních, případně v čem se zátěž na těchto odděleních liší. 

Závěr obsahuje shrnutí zejména výzkumné části práce.  

7. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Stylistická a gramatická úroveň práce a dodržení formálních požadavků odpovídá nárokům 

kladeným na závěrečnou kvalifikační práci. 

8. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce je zaměřena na praktickou stránku výkonu profese. Výstupy práce jsou reálně využitelné 

pro praxi - autorka v závěru práce dává náměty k zamyšlení a doporučení pro praxi. 

9. Otázky k obhajobě  Pokud by autorka měla znovu daný výzkum realizovat, který z uvedených 

výzkumných nástrojů z kap.3 by mohla využít? A zdůvodnit volbu vzhledem 

k formulaci výzkumného cíle. 

10. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Předložená práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Velmi dobře hodnotím rešeršní 

práci ze zahraniční literaturou a komparační přístup v rámci zjištěných výsledků z výstupy 

z jiných výzkumných šetření.  
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Dne 4. 1. 2019 v Hradci Králové 
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