
Posudek vedoucí bakalářské práce Lenky Baldové 
Analýza kasuistik klientů projektu Vstup do života 

Studentka ve své práci provedla obsahovou analýzu více než jednoho sta kasuistik klientú 
projektu Vstup do života, který byl zaměřen na práci s dospívajícími z dětských domovú. 
Cílem práce bylo zhodnotit jak dalece jsou děti z ústavní výchovy připraveni na samostatný 
život. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantn í 
současným potřebám 
oboru 
Téma vzhledem zvoleno témaje příliš téma 1110hlo být širší předkladatel i 
k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávaj ící empirická 
systémy 

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

významnými daty 
teoriemi 

Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/ nejasná 
názory/východiska východiska 
Stylistika přiměřená šroubovité vyjadřován í pj"íI iš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika správná s ojedinělými s množstvím chyb 

chybami 
Úprava textu pNměřená přijatelná nepřeh ledná 
Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho málo citované 

citací! citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury I iteratury je I iteratury chybí 

mll1lmUm 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 
Metody zvolené použita jedna daly se užít metody nejsou 

adekvátně, metoda, je adekvátnější zvoleny 
použito více adekvátní metody adekvátně 

metod 
Zpracování dat . kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, 

statistické třídění prvního 
stupně 

Praktická využitelnost vysoká dobrá nejasná 
výsledků 

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn cíl se nepodařilo 
částečně naplnit 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 



Jiné připomínky: Studentka velmi pečlivě zpracovala objem dat na bakalářskou práci velmi rozsáhlý. 
Výsledky práce budou v praxi dobře využitelné. 

Otázky k obhajobě: 
I. Shrt1te hlavní zj ištění práce. Ve kterých oblastech jsou dospívaj ící z dětských domovLI při 

svém vstupu do života nejvíce znevýhodněni? 
2. S jakými obtížemi jste se při zpracování dat setkala ajakjste je řešila? 
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