
Posudek bakalářské práce Běly Moravcové "Služby pro děti a mládež na 
území Prahy 13" 

Autorka, která se problematikou dětí a mládeže ve svém domovském obvodě dlouhodobě 
zabývá. provedla expertní šeti-ení. které zahrnulo zástupce všech(!) organizací, které poskytují 
služby dětem od 6 do 18 let. 

Téma vzhledem k vysoce poFebné poti~ebné okrajové irelevantn í 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je phl iš téma mohlo být širší předkladatel i 
k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce i teoretická kom p i lačn í srovnávaj ící empirická 
systémy 

Rozsah práce přiměřen~' nedostatečný p.-íliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chybějícími 

významným i c~ty 

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

vyjadřován í hovorové 
Gramatika spnivná s ojedinělými s množstvím chyb 

chybami 
Ú J!rava textu přiměřená přijatelná nepřeh ledná 
Práce s literaturou přiměřená zbYlečně mnoho málo citované 

citací/ citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční při mčf-ené citací z cizí citace z cizí 
literatury I I iteratury je literatury chybí 

I11lnlm u m 
Zpracování přehledu správné s ll1enšími se závažn)'mi 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního I jasná ncni zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 
Metody ~Lvlllené použita jedna daly se užít 111~tody nej sou 

i ackkvMně. metoda, je adekvátnější zvoleny 
nouiito více adekvátní metody adekvátně 

I ll1 l.:tod 
Zpracování dat kvantltatlvn í. 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 vvborně velmi dobře 
----

dobře nevyhovuje 



Jiné připomínky: Autorka se neomezila pouze na sociální služby. ale zcela správně v kontextu celé 
problematiky zahrnula do úvahy i další služby spadající do kompetencÍ jiných resortů. Ocdíuji pokus 
o formulaci vlastních doporučení pro další rozvoj služeb na území Prahy 13. navrhuj i hodnotit 
známkou výborně. 

Otázky k obhajobě: 
Na základě vašeho šetření formulujte hlavní doporučení pro další rozvoj služeb pro děti a mládež na 
území Prahy 13. 

Zpracovala vedoucí práce: PhDr. Hana Pazlarová, PhD. 

Datum: C ~ 100 ~ Podpis: 
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