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Název práce:

Možnosti zaměstnávání lidí se schizofrenií

Indikátory kvality BAKALÁŘSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část
A1

x

A2
x

  B Analýza dosavadního řešení problému
B1

x

B2
x

  C Výzkumná část, pokud je obsažena
C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x
C2

x

C3
x

Označte x, zda a v jaké míře předložená práce obsahuje 
následující znaky A-F:

Spíše 
obsahuje

Spíše ne-
obsahuje

Ne-
obsahuje

Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální 
pedagogika resp. příbuzných oborů.

Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co má 
být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co chce autor 
zjistit.

Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů našich a 
zahraničních autorů. Práce obsahuje přehled názorů 
vztahujících se k danému tématu na základě odborné 
literatury. Přiměřený rozsah použitých zdrojů včetně 
internetu.
Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 
literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 
z literatury).

Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 
hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 
hypotézy formulovat).
Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a 
zdůvodněné, způsob a obsah interpretace dat či údajů 
umožňuje zpracování závěrů.
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  D Analytická část 
D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x
D2 x

D3
x

  E Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor
E1

x

E2
x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce
F1

x

F2 x

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: DOBŘE

          Komentář hodnotitele :  
Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   
vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Dne: 5.8.2011 Podpis:

Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 
komentované vyjádření číselných údajů).
Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 
doporučení, výstupů práce.

Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle 
práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky a 
interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.)

Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální 
pedagogiky resp. příbuzných oborů.  

Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí 
a struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, klíčová slova, 
obsah aj), grafická a typografická úroveň práce.

Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 
skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 

Názov práce nezodpovedá obsahu práce, ktorá je zameraná viac na význam zamestnania pre 
udí so schizofréniou. Formálne aj obsahové spracovanie práce nie je zcela v súlade s kritériami ľ

kladenými na BP – 1.kapitola je nazvaná Vymezení cíl  práce, kde je iba jako podkapitola ů
zaradená krátka sta  venujúca sa schizofrénii (nie je v nej dostatok relevantných informácii k ť
riešenej problematike), 3.kapitola sa venuje iba možnostiam zamestnávania udí so ľ
schizofréniou v rámci neštátnych neziskových organizácií, ale nie aj alším možnostiam. ď
Autorka vo výskumnej asti asto cituje literatúru a vysvet uje pojmy – o je však úlohou č č ľ č
teoretickej asti. Autorka cituje v práci nejednotným spč ôsobom a nie podľa normy. Autorka 
uvádza, že uskutočnila kvalitatívny výskum. Ale jej spôsob spracovania nie je v súlade so zásadami 
tohoto typu výskumu. Hypotézy sú stanovené ako všeobecne platné tvrdenia, ktoré nie je možné 
potvrdiť vyjadreniami respondentov v kvalitatívnom výskume. Autorka rozhovor zostavila skôr ako 
dotazníkové otázky a často vyžadovala od respondentov, aby sa vyjadrovali k všeobecným tvrdeniam o 
ľuďoch so schizofréniou (otázky 8,9,11 a 14), namiesto poznávania osobných skúseností a pohľadu 
respondentov na svoju situáciu, čo je hlavným poslaním kvalitatívneho výskumu. Z analýzy a 
interpretácie výsledkov výskumu som sa dozvedela viac o názoroch autorky a citovaných odborníkoch 
na danú problematiku než o respondentoch.

Otázky k obhajobě BAKALÁŘSKÉ práce:

Aké sú možnosti zamestnávania ľudí so schizofréniou (neziskové organizácie ale aj otvorený 
pracovný trh)?  Poznáte nejaké štatistiky, na akých pozíciách sú najčastejšie zamestnaní 
ľudia so schzofréniou? Keby ste chceli pokračovať vo výskume, na aké ciele, výskumné 
otázky by ste sa zamerala?


