
Posudek bakalářské práce Vladimíry Hanušové "Analýza služeb Centra pro 
zdravotně postižené v Kolíně" 

Na základě svojí spolupráce s Centrem pro zdravotně postižené v Kolíně se autorka pokusila 
analyzovat nabídku jejich služeb a spokojenost uživatelů s cílem poskytnout Centru zpětnou 
vazbu. Výsledky práce budou využity pro další činnost Centra. 

Téma vzhledem k vysoce potl'cbné potřebné okrajové i re levantn í 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je pří I iš téma mohlo být širší předkladateli 

k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávaj ící empirická 
systémy 

Rozsah práce přin~ nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená 11CV yvážená s chybějícími s chybějícími 

I 

významnými daty 
teoriemi 

Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory! nejasná 
názory!východiska východiska 
Stylistika přiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadl'ován í hovorové 
Gramatika správná s ojedinělými s množstvím chyb 

chybami 
Úprava textu přiměřená 

-----
přijatelná nepřeh ledná 

Práce s literaturou phmči'ená zbytečně mnoho málo citované 

I 

citací! citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční I pí'i měřené citací z cizí citace z cizí 
literatury I iteratury je literatury chybí I 

lllllllmUlll 
Schopnost kriticky -~ 

------

výborná cklbrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu spnívné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního ja:má není zcela jasná chybí 
problému! výzkumné 
otázky 
Formulace hypotéz fOlrlnulována hypotézy se hypotézy nejsou hypotézy nelzc 

I jedna hypotéza pf'ekrývaj í formulovány testovat 
I jednoznačně I 

Metody zvolené použita jedna daly se užít metody nej sou 
adekvÚlně. metoda, je adekvátnější zvoleny 
použito více adekvátní metody adekvátně 

Illetl)d 
Zpracování dat kval'titativní. kvalitativní kvantitativní, 

stz.ti3tické 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: 
Autorka formou ankety získala vyjádl-ení 40 klientú Centra. cožje adekvátní rozsahu bakalářské práce. 
Klienti většinou seniorského věku jsou s činností Centra převážně spokojeni. Pro další rozvoj Centra 
budou zřejmě nejužitečnější návrhy klientLI na rozšíření služeb. Přestože zjištění práce nejsou 
překvapuj ící, autorka prokázala schopnost provést samostatné terénní šetřen í. Navrhuj i hodnocení 
v rozmezí výborně -velmi dobře v závislosti na kvalitě obhajoby. 

Otázky k obhajobě: 
Shrilte hlavní zjištění práce. Které služby jsou nejvíce využívány? Které by klienti nejvíce preferovali 
do budoucna? 

Posudek zpracovala vedoud práce: PhDr.Hana Pazlarová. PhD. 
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