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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace;
stanovení cíle apod.)

Vhodnost použitých metod v celku práce

Využití výzkumných empirických metod

Využití nevýzkumných praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Metodologická a odborná samostatnost 
řešení a připravenost k řešení problematiky 
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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Pozitiva – viz tabulka výše.

Pozor. Na výzkumné otázky tak, jak jsou formulovány na s.51, totiž nikoliv ve vztahu k jedné škole, ale 
ve vztahu k typu školy, lze jen těžko odpovědět případovou studií jedné školy…

Viz i shrnutí (s. 58), které neodpovídá na položené otázky ve struktuře v níž byly prezentovány výše.

Dotazník. Cíl typu: „Cílem dotazníku je proniknutí do samotné praxe a zjištění názoru 
vedoucích těchto zařízení. Jde mi především o to, jak vidí školy svůj další vývoj a také 
jaké jsou možnosti uplatnění sociálního pedagoga ve školách tohoto typu.“  je dosti 
obecný… 

Ostatně, pokud jsem pozorně četl, neviděl jsem ani podstatnější vysvětlení, proč jsou ke splnění cílů 
využity právě metody případové studie jednoho ústavu v kombinaci s dotazníkem.

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře

Datum, podpis: 
21.7.12 Josef Valenta

Proč autorka považuje svou případovou studii za kvalitativní šetření, když vychází z předem 
přesně strukturované teorie? Tedy spíše sleduje ‘aplikaci struktury’, než že by rozkrývala 
neznámé podstaty jevů?




