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Specializace 

 

1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Predkladaná téma diplomovej práce je veľmi zaujímavá a podnetná. Považujem ju za prínosnú 

a jednoznačne prepojenú na oblast záujmu odboru s jej cieľmi a úlohami. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cieľ práce je uvedený v úvode práce, považujem ho za dobre naformulovaný. Pripomienku mám 

len k tomu akým spôsobom ho autorka formulovala, že čitateľ si ho musí skladať a dedukovať. 

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Jednotlivé kapitoly práce sú napísané výborným spôsobom, vzájomne sú prepojené ako aj obe 

časti práce. 

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

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Všetky zdroje považujem za relevanté a dobre vybrané. 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Metodológia výskumu je spracovaná výborne, autorka veľmi podrobne a vhodne spracovala 

túto kapitolu. 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Analýza a interpretácia výsledkov výskumu už nedosahuje úroveň metodológie. Autorka tu 

ponúka spracovanie získaných údajov z oboch dizajnov výskumu. Kvantitatívna časť výskumu 

je postavená na jednoduchom, prvostupňovom triedení údajov. V kvalitatívnej časti výskumu 

postrádam hlbšiu prácu s výrokmi respodnetov, tiež postrádam hlbšiu prácu s kategóriami 

poznania a sociologickou imagináciou, ktorá v tomto type výskumu by mohla byť prítomná. To, 

čo považujem za neadekvátne, že autorka kvantifikuje výroky a takýmto spôsobom ich 

interpretuje. 

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

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 



 

Odůvodnění: 

 

Napriek uvedeným pripomienkam k analytickej časti, závery a diskusia sú spracované na 

výbornej úrovni a smerujú k naplneniu cieľa. 

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Formálna stránka práce je na primeranej úrovni, pripomienku mám len k tomu, že kapitoly 5 a 

8 nezačínajú na novej strane a niektoré zdroje v zozname majú rozdielne písmo. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práca má potenciál a prináša zaujímavé informácie pre tému aj odbor. 

10. Otázky k 

obhajobě 

 1. Čo Vás viedlo k potrebe vyhodnocovať získané údaje v kvalitatívnej časti 

kvantifikáciou (tři z deseti; devět z deseti apod.)? 

2. Čo si myslíte o deinštitucionalizáciu v psychiatrii? Bola by podľa Vás prínosom? 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Vzhľadom k pripomienkam k časti interpretácii výsledkov výskumu navrhujem uvedené 

hodnotenie. 
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