
Posudek vedoucí diplomové práce Jany Pacalové“ Spokojenost klientů rané 

péče v ČR dnes a v minulosti“ 
 

Autorka ve své práci zjišťovala spokojenost klientů rané péče se zřetelem k jejímu vývoji 
v čase. Srovnává svoje aktuální výsledky s výstupy obdobného šetření z roku 2005.  

 
Téma vzhledem k 

současným potřebám 
oboru 

vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

téma je příliš 
rozsáhlé  

téma mohlo být širší předkladateli 
chyběla 
možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 
systémy 

empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 
významnými 
teoriemi 

s chybějícími 
daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 
názory/ nejasná 
východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování příliš 
hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 

chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná   

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 
citací/ citace 
zbytečně dlouhé  

málo citované 
literatury 

 

Využívání zahraniční 

literatury 

přiměřené citací z cizí 
literatury je 
minimum 

citace z cizí 

literatury 

prakticky chybí 

 

Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 
pramenů 

správné s menšími 
nedostatky 

se závažnými 
nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se 
překrývají 

hypotézy nejsou 
formulovány 
jednoznačně 

hypotézy nelze 
testovat 

Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod 

použita jedna 
metoda, je 

adekvátní 

daly se užít 
adekvátnější 
metody 

metody nejsou 
zvoleny 
adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 
statistické  

kvalitativní kvantitativní, 

třídění prvního 
stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká dobrá nejasná  



Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
Jiné připomínky: Práce je přehledná, dobře strukturovaná a její výstupy v praxi využitelné. 
V teoretické části, která je jinak pečlivě zpracovaná, bych očekávala část věnovanou jiným modelům 
rané péče a jejich zasazení do mezinárodního kontextu. V praktické části oceňuji využití metody 
EURLYAID, která umožňuje srovnání výsledků. Pro lepší přehlednost a srovnatelnost bych 
navrhovala využít více tabulek a grafů.  
Navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře  v závislosti na kvalitě obhajoby. 
 
Otázky k obhajobě: 
Ve které oblasti jsou klienti nejspokojenější a naopak nejméně spokojení? Jaké důvody spatřujete? 
Jaká konkrétní opatření byste navrhla ke zvýšení spokojenosti klientů ve vybrané oblasti? 
 
Datum:  12.9.2011      Podpis: 
 
Zpracovala: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 
 
 
 


