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v'ysoce ~otřebné potřebné okrajové 

zvoleno téma je příliš téma mohlo být širší 
adekvátně rozsáhlé 

teoretická kompilační srovnávající systémy 
ořiměřený nedostatečný příliš velký 
ryvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými teoriemi 
výborná dobrá nejasné vlastní 

názory/ nejasná 
východiska 

~řiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
s~rávná s ojedinělými s nlložstvím chyb 

chybami 
přiměřená přijatelná nepřehledná 

~řiměřená zbytečně nmoho málo citované 
citací/ citace literatury 
zbytečně dlouhé 

~řiměřené citací z cizí citace z cizí literatury 
literatury je chybí 
minímum 

výborná dobrá není patrná 

s~rávné s menšími se závažn)'mi 
nedostatky nedostatky 

jasná není zcela jasná chybí 

přiměřená hypotézy se hypotézy nejsou 
překrývají formulovány 

jednoznačně 

zvolené použita jedna daly se užít 
adekvátně, použito metoda, je adekvátnější metody 
vice metod adekvátní 
kvantitativní. kvalitativní kvantitativní, třídění 
statistické prvního stupně 
vysoká dobrá nejasná 

cíl s~lněn cíl splněn částečně cíl se nepodařilo 
naplnít 

vÝborně velnů dobře dobře 

irelevantní 

předkladateli chyběla 
možnost adekvátně téma 
uchopit 
empirická 

s chybějícími daty 

hypotézy nelze testovat 

metody nejsou zvoleny 
adekvátně 

nevyhovuje 

Práce je zpracována přehledně, opřena o dobrou znalost příslušné odborné literatury, obsahové rozvržení je logické a 
vyčerpává uvedenou problematiku v rozsahu, který odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Práci lze vytknout snad jen to, že autorka nevyužila názoru většího počtu sociálních pracovníků a své tvrzení podkládá 
názorem jen jedné sociální pracovnice. To však není zásadní chybou, neboť autorka si v práci nekladla za cíl mezi 
sociálními pracovníky provést šetření. 
Celkově však mohu konstatovat, že bakalářská práce splníla svůj vytčen}' cíl, po fornlální stránce je na dobré úrovni. 
přináší řadu ceIlIlých informací ~prOkazuje autorčin přehled a hluboký zájem o zpracovanou problematiku. 
V závislosti na pruběhu a výs dcích ústní obhajoby, zahrnující i úspěšné vypořádání se s případnými připomínkami 
oponenta práce, navrhuji předlo enou bakalářskou práci hodnotit klasifikačním stupněm výborně. 
po~. r. ~v vll~a Kod~'.mová Ph.D. - ~-~~ 
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