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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Téma práce plně odpovídá relevanci studijního oboru a v současné době je v praxi nestátních 

neziskových organizací působících na poli sociálně právní ochrany velmi aktuální. Za přidanou 

hodnotu výběru tématu považuji i kontext kultury organizace jako společného jmenovatele 

všech témat týkajících se personalistiky, a to především v pomáhajících profesích. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka jasně, výstižně a srozumitelně formuluje v Úvodu své práce její hlavní cíl a následně 

obsah celé práce mu plně odpovídá, jak do obsahu, tak rozsahu.   

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

V teoretické i praktické části práce na sebe jednotlivé kapitoly vhodně navazují, uvádějí čtenáře 

plynule do vytyčeného tématu – jeho podstaty i do oblastí s ním souvisejících. Obě části jsou 

zpracovány uceleně, promyšleně. Praktická část, zabývající se výzkumem vytyčeného tématu je 

čtivá a obě části plně odpovídají kvalitně zpracované struktuře práce. 

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka adekvátně pracuje se zdroji, které prokládá v textu do souvislostí a text působí uceleně, 

informace na sebe navazují, navzájem se vysvětlují. Jednotlivé zdroje (autory) používá vhodně 

jako jednotlivé úhly pohledu na věc a tím i čtenáře uvádí přirozeně do určité šířky a hloubky 

tématu. 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka ve své práci uchopila metodologii výzkumu výborně, výběr metodiky jasně, výstižně 

popsala, vysvětlila, plně se věnovala i etickým aspektům výzkumu.  

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka ve své práci zpracovává a interpretuje výsledky výzkumu odpovídajícím způsobem 

k vybrané metodologii, výsledky prezentuje stručně a srozumitelně, úspěšně zde reflektuje 

svoji výzkumnou i profesní praxi a získaná data plně zhodnocuje do závěru své práce. 

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

b) velmi dobře 



 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka ve své práci naplnila cíle, které si vytyčila. V teoretické části náležitě uvádí čtenáře  

do problematiky, v praktické části představuje a plně zhodnocuje realizovaný výzkum. 

Výsledky předkládá v uceleném souhrnu s vlastním komentářem, stále propojené s vytyčeným 

kontextem tématu. Ve zpracování závěru práce oceňuji prezentovanou zkušenost autorky 

s daným tématem. 

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce vyhovuje požadavkům oboru, autorka dodržela předepsanou strukturu práce, její obsah 

(včetně příloh), rozsah, práci s odkazovým aparátem, standard kladený na odborný text. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práci hodnotím jako velmi přínosnou svojí obsahovou hodnotou a zároveň čtivým způsobem 

zpracování, a to nejen pro praxi v oblasti spojení náhradní rodinné péče a personalistiky, ale  

i praxi všech sociálních organizací, neboť pojednává i o kultuře organizace a výzkumně 

dokazuje, jak je důležitou podmínkou kvalitně fungující a rozvíjející se organizace. 

10. Otázky k 

obhajobě 

1. V čem vidíte konkrétní rizika adaptačního procesu nového zaměstnance 

– doprovázejícího pracovníka v neziskové organizaci, která se věnuje 

inkriminované oblasti náhradní rodinné péče? Stručně popište, jak byste 

navrhovala taková rizika minimalizovat. 

 

2. V diskusi uvádíte (na str. 82), že „někteří vedoucí by doporučovali rozšířit 

okruh osob způsobilých vykonávat tuto pozici z hlediska kvalifikace i o další 

profese, např. z řad pedagogických nebo zdravotních pracovníků“. V čem si 

myslíte, že by to mělo pozitivní vliv na zajištění personální stability týmu 

pracovníků v organizacích, věnujících se danému tématu. 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Diplomová práce je velmi pěkně zpracovaná, jak po stránce obsahové, tak stylistické. Autorka 

splnila zadané požadavky i cíle, které si stanovila. Podařilo se jí plynulým, čtivým způsobem 

přejít od uspořádaného teoretického rámce k poznatkům z výzkumu, které v závěru obohacuje 

i o svůj úhel pohledu z praxe v daném tématu. 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 

 

 

        

 

Dne: 1. února 2020 

 …………………………………………………………………….. 

podpis autora posouzení 


