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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

X

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
Studentka v úvodu formuluje otázky, na jejichž zodpovězení se chce zaměřit. Obsah a způsob 
formulace těchto otázek považuji za příliš náročný, zejména jedná-li se o hodnocení současné 
praxe. Vzhledem k zvoleným metodám práce a celkově spíše k informativní povaze práce 
považuji ověřování současné praxe za problematické. Navržené otázky bych viděla spíše jako 
podněty k zamyšlení.

II. Obsahová kritéria

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
Studentka zdůvodňuje využívání především internetových zdrojů informací specifiky sledované 
problematiky, zejména její aktuálností. Přestože je vyšší četnost využívání internetových 
zdrojů při daném zaměření práce pochopitelná, postrádám zde potřebnou  míru odborného 
zakotvení v oboru sociální práce. Tento nedostatek se projevuje terminologickou 
rozkolísaností práce, místy i chybným užíváním pojmů: například záměna pojmu příspěvková 
organízace namísto organizace neziskové...

III. Jazyková kritéria

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

X

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a  
    vlastní myšlenky.

X

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
Studentka definuje základní terminologii sledované oblasti bez odkazů na odbornou 
literaturu, z které vycházela. Výběr definovaných pojmů považuji za problematický, například 
definici pojmu vzdělávání považuji za nadbytečnou, dokonce ani v této definici se autorka 
nedkazuje na žádnou odbornou autoritu. Naopak postrádám zde definice pojmů souvisejících 
s problematikou sociální práce.
Práce obsahuje velké množství gramatických a stylistických chyb.

IV. Doplňující poznámka 
Přes výše uvedené kritické poznámky oceňuji osobní nasazení autorky pro téma, množství 
prostudovaných infromačních zdrojů a snahu tyto informace vzájemně porovnávat. 

V. Otázky k obhajobě
1. Zdůvodněte, proč prezentujete projekt Adopce na dálku v Litvě, když je hlavním 
tématem a názvem práce adopce afrických dětí. 
2. Vysvětlete, proč se věnujete pouze projektům adopce na dálku zaměřeným na Keňu, 
přestože hlavní téma a název práce poukazuje na Afriku obecně. 

Navržená známka                     

Datum         30.8. 2013   

Podpis vedoucího práce
Ing. Michaela Dvořáková, PhD.


