
I , .., , , 

POSUDEK OPONENTA BAKALARSKE PRACE 
AUTORKA PRÁCE: VLADIMÍRA HANUŠOVÁ 

TÉMA PRÁCE: ANAL ÝlA SLUŽEB CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V KOLÍNĚ 

Téma vzhledem k vysoce potřebné R2třebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 
oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je příliš téma mohlo být širší předkladateli chyběla 

k možnostem adekvátně rozsáhlé možnost adekvátně 
zpracovatele téma uchopit 
Typ práce teoretická kompilační srovnávající systémy emoirická 
Rozsah ~ráce ořiměřený nedostatečný příliš velký 
Struktura práce VYVážená nevyvážená s chybějícími s Chybějícími daty 

významnými 
teoriemi 

Schopnost výborná dobrá nejasné vlastní 
formulovat vlastní názory/nejasná 
náz~ryJ~chodiska východiska 
Stylistika Rřiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

_vyjadřování hovorové 
Gramatika sRrávná s ojedinělými s množstvím chyb 

chybami 
Uprava textu oři měřená přijatelná nepřehledná 
Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho málo citované 

citací/ citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je literatury ch~bí 

minimum 
Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenft nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému I výzkumné 
otázky 
Formulace hypotéz Rřiměřená hypotézy se hypotézy nejsou hypotézy nelze testovat 

překrývají formulovány 
jednoznačně 

Metody zvolené R2l!žita jedn~ daly se užít metody nejsou zvoleny 
adekvátně, použito metoda,je adekvátnější metody adekvátně 
více metod adekvátní 

Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, 
statistické třídění Rrvního 

stuDně 
Praktická vysoká dobrá nejasná 
využitelnost výsledkft 
Naplnění cíle práce cíl sRlněn cO splněn cíl se nepodařilo 

částečně naplnit 
Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

Jiné připomínky: 
Práce je napsána s vhledem, je přehledně členěná, úprava i jazyk jsou na dobré úrovni. Teoretická 
část dostatečně seznamuje s problematikou sociálních služeb poskytovaných jedindlm se zdravotním 
postižením v ČR i s nabídkou služeb Centra pro zdravotně postižené v Kolíně. Praktická část pak 

formou ankety mapuje spokojenost klientťJ s činností centra a jejich potřeby služeb v nabídce 
chybějících. Postrádam však sirší zakotvení v domácí i zahranicm literatuře, pramenech a 
dokumentech (autorka ve své práci, která má 60 stran textu, cituje 17 zdrojťJ a jen 9 z nich tvoří 
domácí odborná literatura - zahraniční není zastoupena žádná). 



Nic méně musím konstatovat, že autorka stanovené cne práce naplnila a výstupy šetření jsou prakticky 
využitelné pro rozšíření služeb centra. ' 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnotit práci klasifikačnírh stupněm velmi dobře 

Datum: 2. 9. 2008" 
Podpis: PhDr. Pavla Kodymová, P .D. 
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