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Hodnocení:
1.Rozsah práce
• Počet stran celkem (bez přílohy)
• Počet stran příloh
• Počet titulů uvedených v seznamu literatury

90
61
39+19 elektronické zdroje

2.Obsahová stránka
• Splnění cíle (požadavků) zadání práce
• Přístup autora k řešení zadané problematiky (iniciativa,
samostatnost, komunikace s vedoucím práce, originalita)

1
1

3.Formální a jazyková stránky práce
1
• Jazyková úroveň (stylistika, práce s odbornou terminologií) 1
• Práce s odbornou literaturou (citace, parafráze,
dodržení normy ČSN ISO 690)
1
• Formální zpracování (členění práce, poznámky,
příloha, grafická úprava)
1
4. Metodika práce
• Adekvátnost zvolených metod práce
• Využití podkladů z odborné literatury
• Celkový přínos práce pro praktické využití

1
2
1

5. Celkové hodnocení práce (slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce)
Pozitiva:
Silnými stránkami práce jsou přehlednost, systematičnost, solidní práce s poměrně rozsáhlou
literaturou. Dobrá je schopnost autorky nakládat s jazykem. Silnou stránkou je velmi detailní a přesný
popis služeb pro duševně nemocné v popisovaném zařízení.
Lze konstatovat, že Teoretická část práce byla zpracována způsobem, který by zaujal i
člověka poměrně dobře obeznámeného s danou problematikou.
Hodnotím zejména zaujetí autorky tématem, snahu objevit kvalitní a nepříliš známé publikační
zdroje, projevovaný vztah autorky k lidem s tímto onemocněním.
Negativa:

Snad jen nedodržení rozsahu práce, což lze ale pochopit zaujetím s kterým byla tato práce
psaná.
6. Otázky k obhajobě:
Je známé, že diagnózy schizofrenie bývalo v některých politických režimech zneužíváno. Co je asi
příčinou toho, že právě psychotická onemocnění jsou v tomto směru tak snadno zneužitelná?

7. Navrhovaná klasifikace:
výborně
8. Doporučení či nedoporučení práce k obhajobě: *)
Doporučuji
V Praze dne 1.6.2011

...............................................
podpis vedoucího práce

...............................................

