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Posudek oponenta diplomové práce 

Autor:  Bc. Magdaléna Strouhalová 

Název práce: Standardy kvality sociálních služeb z hlediska procesu tvorby písemných standardů 
v některých organizacích občanského sektoru 

Oponent: doc. ing. Ladislav Průša, CSc.  

Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru   
Stručné slovní hodnocení:  
Zvolené téma diplomové práce je v plném rozsahu v souladu se studovaným oborem. 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné  
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka vycházela z aktuální odborné literatury, nižší podíl zahraniční literatury je dán tématem diplomové práce. 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie  
Stručné slovní hodnocení: 
Cíl práce je stanoven jasně, nicméně bez využití teorie (chápu, že je to v tomto případě obtížné) 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky)  
Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky jsou vhodně formulovány, pro jejich ověření byly zvoleny relevantní metody práce 
Splnění vytčeného cíle   
Stručné slovní hodnocení: 
Jsem přesvědčen, že cíl práce se autorce podařilo v plném rozsahu naplnit. 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití  
Stručné slovní hodnocení: 
Pro ověření vytýčených hypotéz byly zvoleny vhodné metody práce 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení)  
Stručné slovní hodnocení: 
Práce upozorňuje na překážky a obtíže, které provázejí přípravu standardů sociálních služeb. 
Kvalita vlastních závěrů  
Stručné slovní hodnocení: 
Jsem přesvědčen, že autorka velmi přesně vystihla aktuální problémy v této oblasti. 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů   
Stručné slovní hodnocení: 
bez připomínek 
Formulační a gramatická úroveň  
Stručné slovní hodnocení: 
Práce má dobrou formační úroveň, nicméně v textu je množství překlepů. 
Grafická úprava  
Stručné slovní hodnocení: 
v pořádku 
 
Celková známka před obhajobou:     v ý b o r n ě 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

 

V průběhu obhajoby diplomové práce doporučuji, aby autorka věnovala stěžejní 
pozornost charakteristice problémů, které brání rozvoji sociálních služeb v naší zemi 
po přijetí zákona o sociálních služebách. 

 

 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

 

 

 

 

 

V Praze dne 18. října 2010 

doc. ing. Ladislav Průša, CSc. , v.r. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


