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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Ačkoli se tématem peer-konzultantů v posledních několika letech zabývá mnoho prací a 

výzkumů, považuji způsob uchopení tématu z hlediska překonávání stigmatizace za nosné. 

Zaměření autorky na téma stigmatu, jeho společenské podmíněnosti, diskriminace, metod 

sociální práce k jeho překonávání, a dále i na to, jak peer-konzultanti prožívají svou pracovní 

roli, a co by potřebovali od svého pracovního prostředí, plně odpovídá zaměření studia 

diplomantky na sociální práci a řízení. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka formuluje cíle práce na třech místech-v abstraktu, v úvodu a v empirické části. Zcela 

koncisně a stručně je formulován v abstraktu Cílem práce je zkoumat míru sebestigmatizace 
u peer konzultantů, jak ji u sebe prožívají a překonávají. A dále nasbírat poznatky o 

tom, jak podpořit současné vzdělání a postavení peer konzultantů v pracovním 

prostředí. Také na ostatních místech je cíl formulován srozumitelně a přesně. 
3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Struktura práce je celkově dosti přehledná, kapitoly jsou propojovány a navazují na sebe. 

Objevují se ale některé formální chyby v obsahu a číslování-např. pod kapitolou 1Stigma jsou 

zařazeny i další podkapitoly číslované 2.1.  atd., kapitola Východiska a cíle nemá žádné číslo, 

číslo. Obsahově kap.8  nenavazuje přímo na výzkumná zjištění, ale jsou tu prezentovány názory 
autorky. Závěr se nedrží standardní struktury odpovídající tématům úvodu, ale je spíš shrnutím 

obsahu práce. 

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních, 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka pracuje s vysokým počtem zdrojů, mezi nimiž je mnoho zahraničních. Zařazuje vhodně 

i zdroje ze sdělovacích prostředků, které přiměřeně ilustrují společenský kontext stigmatu. 

Cituje správně, drží se významu originálních děl a se zdroji pracuje s nadhledem. 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Diplomantka použila jak kvantitativní tak kvalitativní metodologii, jejíž užití dobře zdůvodnila. 

Postup sběru dat, analýzy i interpretace představuje transparentně, prezentaci výsledků považuji 

za přesvědčivou a odpovídající cílům práce. Etické aspekty výzkumu ošetřila přiměřeně a 

omezení výzkumu diskutuje adekvátně. 

a) výborně 



 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

 Výsledky jsou prezentovány přehledně, čtivě, zajímavě a jsou obsažné. 

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

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cíle práce byly naplněny. 

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Je třeba zde zmínit výše uvedené chyby v číslování kapitol, místo Praško Práško, chybějící či 

přebývající čárky ve větě, nekonsistentní a někdy nesprávné používání malých a velkých 

písmen u výčtu bodů, gramatické chyby např. na str. 20, 82,87, použití vět bez slovesa 

(přístavky), to jsou chyby, které se v práci na různých místech objevují, i když nejsou hojné- 

práce byla zjevně zkontrolována, na některých místech však byly formální chyby zachovány a 

svědčí o stylu psaní, na který si musí autorka dát pozor. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Práce podle mne přináší zajímavé a čtivé podněty jak pro peer konzultanty, tak i pro jejich 
spolupracovníky. Důležité podněty se tu objevují také pro přátele a příbuzné lidí s duševním 

onemocněním. 

10. Otázky k 

obhajobě 

 Jak budete výsledky své práce popularizovat? Uvažujete o jejich zveřejnění v nějaké 

podobě? 

 

 

 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Práci hodnotím celkově jako výbornou, a to vzhledem ke kvalitnímu zpracování jak četných 

teoretických zdrojů, které vytvářejí dobrý přehled o tématu stigmatu a výzkumech tohoto 

fenoménu u nás i v zahraničí, tak i ke kvalitnímu metodologickému zpracování tématu ve 

dvou na sebe navazujících studiích, které byly provedeny s vysokou kvalitou a skutečným 

zájmem o věc. 
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