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Název práce 
 

Autor posudku 
 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

8 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

8 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

7 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

5 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné uplatnění 
v teorii či praxi daného oboru). 

8 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 

Otázky k obhajobě 1. Pokud vyhodnotíte své zkušenosti se zpracováním bakalářské 

práce, považujete i nyní zvolenou metodu dotazníku jako 

nejvhodnější? V případě, že vidíte vhodnější, tak ji uveďte?  

2. Jakým způsobem se zjišťuje potřeba sociálních služeb obecně a 

konkrétně u vámi popisované služby. 

 

 
 
 
 
 
 

Naděžda BAŽANTOVÁ 

Životní styl vybraných uživatelů sociálních služeb v regionu Praha 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



Poznámky - V názvu práce mělo být uvedeno, že se jedná o vybrané 

pobytové sociální služby, tak jak autorka práce uvádí v části 

„1.5.1 Obecný cíl“(str.9). 

- Zákon o sociálních službách nezná názvy, které jsou používány 

v části „2.3.1 Vybrané formy péče o dospělé osoby s mentální 

retardací“, např. denní stacionář, týdenní stacionář, ústavy 

s celoročním pobytem (strana 20). 

 

 

Práce s informačními zdroji a dodržování formálních pravidel: 

- V celé práci jsou uvedeny jen odkazy na přímou citaci. Otázkou 

je, zda se opravdu jedná o přímou citaci, dle textu uvedeného 

pod čarou ano, ale proč tedy není vlastní text uveden 

v uvozovkách?  

- Zdroje uvedené v „Seznamu literatury“ nedopovídají platné 

citační normě. 

- V „seznamu literatury“ je uvedeno minimálně 20 zdrojů, ale ve 

vlastním textu je uvedeno jen 6 odkazů. 

- Jsou používány zdroje, které jsou často starší 10 let.  

- Celá teoretická část má 18 stran, ale citace jsou na cca 1,5 

strany, kde autorka „vzala“ informace na zbývajících 16,5 

stranách, je nejasné.  Oponentka práce doporučuje, aby 

autorka práce vložila do SISu erratu a dodělala do vlastního 

textu odkazy na nepřímé odkazy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 26.8.2013 Jaroslava Hanušová 


