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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

AUTOR PRÁCE: KAREL ZAJÍČEK 

Sociálně aktivizační služby a práce sociálního pracovníka v České unii neslyšících, oblastní 

organizace Praha 
 

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 místy 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 

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 

 

 

Práce autora je členěna na úvod, 4 kapitoly a závěr, přičemž poslední kapitola je věnována 

samostatnému výzkumu a jeho cílům. Celkový rozsah stran je 74 bez seznamu literatury. 

Předkládaná práce zpracovává téma v české realitě hojně zpracovávané, avšak méně optikou sociální 

práce se zaměřením na konkrétní organizaci a potřeby jejích klientů. 

V teoretické, logicky strukturované části práce se autor postupně zaměřil na členění jedinců se 

sluchovým postižením, terminologii, komunikaci a kulturu neslyšících. Dále pak na profesi sociální 

práce, sociálního pracovníka, a cílové skupiny sociální práce: jedince se zdravotním postižením a se 

seniory, tedy skupin využívající služby České unii neslyšících, aby v závěru popsal činnost této 

organizace a nabízené služby. 
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Empirickou část tvoří dotazníkové šetření spokojenosti klientů s vybranou organizací, jejími službami a 

sociálním pracovníkem. Data jsou zpracována kvantitativně. Kladně hodnotím etické pojetí výzkumné 

části, kde autor upozorňuje na možná zkreslení. 

Hodnotu předložené práce vnímám jak v teoretickém zpracování pro mnohé nepřehledného tématu, tak 

i zpětnou vazbu pro Českou unii neslyšících, jejíž nabídka služeb se setkává s potřebami klientů. 

Zdánlivě samozřejmá věc, ale u některých organizací působících na poli praxe poskytování sociálních 

služeb tomu tak není. 

Volba tématu je z hlediska studovaného oboru je vhodná a je zřejmé, že autor má s touto problematikou 

značné předchozí zkušenosti. Připomínku mám k formální úpravě práce, konkrétně pak k místy 

poněkud šroubovanému písemnému projevu. Přes celkově velmi pozitivní hodnocení se domnívám, že 

kvalita zpracované práce musí být hodnocena ve všech částech a z tohoto důvodu navrhuji celkové 

hodnocení předložené práce klasifikačním stupněm velmi dobře – výborně, a to na základě kvality 

obhajoby.  

Otázka k obhajobě: Domníváte se, že by měl mít každý sociální pracovník základní znalost znakového 

jazyka? Pokud ano, proč? 

Podpis: PhDr. Pavla Kodymová 

2. 9. 2015 


