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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

AUTORKA PRÁCE: KATEŘINA CVRČKOVÁ

GARANCE ETIKY A LIDSKÝCH PRÁV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH DOMOVŮ PRO OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Předkládaná diplomová práce, chce se mi říci, bohužel, naplnila své cíle a 

odpověděla na položené otázky. Pesimismus v úvodu posudku není vázán na 

diplomovou práci a její autorku, ale na zjištěná fakta. Jedná se o zjištění, že stále 

ještě je slovo „etika“ poskytovateli služeb - v tomto případě pobytových pro jedince se 

zdravotním postižením - vnímáno více v teoretické rovině a spíše patřící do „školních 

zápisků“, než do reality žitého dne. Jak jinak vysvětlit výstupy předkládané práce, 

cituji:

„Etika a lidská práva na webových stránkách domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
nejsou deklarovány. Míra nedostatečnosti dokonce přesáhla původní výzkumný předpoklad. V 
okamžiku kdy jsme dospěli k výsledkům šetření, rozhodli jsme se praktickou část práce 
rozšířit o doplňující výzkum. Pokud žádáme jednotlivá zařízení o ukotvení etických zásad a 
garanci nezadatelných lidských práv uživatelů, pracovníci by měli mít zázemí, které by jim 
umožňovalo zajišťovat maximální, profesionální péči. Zajímalo nás, jaké možnosti mají sociální 
pracovníci ve světě internetu. Zvláště pak nachází-li se v situaci vyžadující diskuzi určitého 
etického nebo lidsko-právního problému. Došli jsme k závěru, že pro sociální pracovníky ČR 
neexistuje na webových stránkách komplexní etické a právní zázemí. Deklarace dokumentů je 
minimální. Možnost vést kvalitní online diskuze, obrátit se na kvalifikovaného pracovníka s 
žádostí o pomoc je takřka nulová.“ ...

O to více jsou cennější autorčiny návrhy v závěru práce, které by v budoucnosti 

mohly vést k nápravě stavu. Pokud jde o stylistickou úroveň zpracování DP, je 

zpracována na velmi dobré úrovni, struktura práce je vyvážená Průběžná citace 

odkazovaných pramenů i závěrečný seznam použité literatury je vypracován pečlivě 

a v souladu s platnou citační normou. Jak ve své teoretické, tak i empirické části 

splňuje stanovené cíle formulované v úvodu, je napsána zasvěceně, srozumitelně a 

prokazuje autorčin přehled i zájem o zpracovanou problematiku.

Posuzovanou diplomovou práci s potěšením doporučuji k ústní obhajobě. 
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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

dostačující citací z cizí 
literatury je 
minimum

citace z cizí 
literatury 
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, 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



3

Otázka k obhajobě:

Uveďte, zda a jaké Vaše zjištění by mohlo znamenat posun ve zpracovávané 

problematice.

Navržené hodnocení:
V závislosti na průběhu a výsledcích ústní obhajoby, zahrnující i úspěšné 

vypořádání se s uplatněnými připomínkami, včetně připomínek oponenta, navrhuji 

hodnotit předloženou diplomovou práci klasifikačním stupněm výborně.

Datum: 14. 6. 2013
Podpis: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.


