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Téma vzhledem k 
současným potřebám 
oboru 

vysoce 
potřebné 

potřebné Okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 
k možnostem 
zpracovatele 

zvoleno 
adekvátně 

téma je příliš 
rozsáhlé 

téma mohlo být 
širší 

předkladateli 
chyběla možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 
systémy 

empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými 
teoriemi 

s chybějícími daty 

Schopnost 
formulovat vlastní 
názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 
názory/ nejasná 
východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování 
příliš hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 
chybami 

s množstvím 
chyb 

 

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  
Práce s literaturou přiměřená zbytečně 

mnoho citací/ 
citace 
zbytečně 
dlouhé  

málo citované 
literatury 

 

Využívání 
zahraniční literatury 

přiměřené citací z cizí 
literatury je 
minimum 

citace z cizí 
literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 
pramenů 

správné s menšími 
nedostatky 

se závažnými 
nedostatky 

 

Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky 

jasná není zcela 
jasná 

Chybí  

Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hypotézy nejsou hypotézy nelze 
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překrývají formulovány 
jednoznačně 

testovat 

Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod 

použita jedna 
metoda, je 
adekvátní 

daly se užít 
adekvátnější 
metody 

metody nejsou 
zvoleny adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 
statistické 

kvalitativní kvantitativní, 
třídění prvního 
stupně 

 

Praktická 
využitelnost 
výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
 
Cílem, který si autorka vytkla, je: „zjistit, jaké důsledky má získání pozice v sociálním podniku 
pro osoby, které jsou ze skupin znevýhodněných na trhu práce. Pozornost je primárně 
věnována na to, zda zaměstnanost těchto osob přispívá k jejich začlenění se do společnosti 
formou participace na trhu práce.“ K dosažení cíle autorka zvolila kvalitativní výzkum a 
realizovala rozhovory s patnácti respondenty ze čtyř sociálních podniků, a to ve skladbě dva 
až tři zaměstnanci ze znevýhodněných skupin a jeden zaměstnanec z vedoucí pozice za každý 
podnik. Autorka při zpracování bakalářské práce prokázala schopnost práce s odbornou 
literaturou a získané poznatky využila při vlastním terénním výzkumu. S výzkumem se 
autorka vypořádala dobře, v závěrech zodpověděla dílčí výzkumné otázky a dosáhla tak 
stanoveného cíle. Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení i pokračování.   
 
Menší pečlivost věnovala formální úpravě práce, které chybí číslování kapitol i subkapitol, 
kdy se místy čtenář může ztrácet a tím dochází k jakési ztrátě náboje. Stejně tak lze vytknout 
zařazení diskuse až za závěr práce. 
 
Bakalářská práce splňuje po obsahové i formální stránce dané požadavky, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. Přes pozitivní hodnocení se domnívám, že kvalita zpracované práce 
musí být hodnocena ve všech částech a z tohoto důvodu navrhuji celkové hodnocení 
předložené práce klasifikačním stupněm velmi dobře.  
 
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.                  29.8.2020 


