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Hodnocení práce:      1    2    3    4    0         hodnocení 1 = nejlepší,  4 = nejhorší,  0 = neposuzováno    

1. Formulace cílů 2

2. Relevance cílů vzhledem ke studovanému oboru 2

3. Postup řešení vzhledem k uvedeným metodám 3

4. Vhodnost zvolených metod 3

5. Interpretace výsledků 3

6. Splnění cílů 2

7. Originalita 2

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice 2

9. Práce s literárními zdroji (korektní značení zdrojů)) 4

10. Využití dalších informačních zdrojů 2

11. Úroveň jazykového zpracování 3

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie) 3

13. Srozumitelnost a logická stavba textu 2

14. Formální úroveň, celkový dojem 4

Celkové hodnocení:         výborně velmi dobře  Dobře x neprospěl

Text je z hlediska práce se zdroji obtížně obhajitelný, z hlediska ostatních aspektů odpovídá 
hodnocení dobře. 

Další připomínky a vyjádření (na druhé straně listu)

Otázky k obhajobě:  

1. S užitím odborné terminologie ukotvěte zvolené téma v rámci svého oboru. Jakými zákony je upraveno 
a kterými metodami sociální práce realizováno?

2. Jmenujte několik odborných kompetencí sociálního pracovníka v organizaci zaměřené na podporované 
zaměstnávání.

V Praze dne 30. 8. 2017                                                                                   Tereza Cimrmannová



Zdůvodnění navrhovaného hodnocení:

Kladem práce je volba tématu, informační bohatost a zdařilá kapitola pátá. Tyto klady jsou 

bohužel zastřeny závažnými nedostatky:

 V textu jsou rozsáhlejší doslovné citace z jiných zdrojů, které jako doslovné citace nejsou 

značeny. Patrně se jedná o neznalost práce s literaturou (chybné citování, kombinace 

různých stylů). Na jiných místech v textu je patrná snaha autorky citovat korektně.

 Některé kratší úseky textu se shodují s formulacemi z diplomové práce Kábrtové, Jedinci 

s mentálním postižením ve společnosti (MU Brno), která ovšem nebyla uvedena. Je 

pravděpodobné, že se jedná o několikrát „recyklovaný“ text z publikace Pipekové, 2007, 

jejíž poměrně osobité slovní obraty a komentáře autorku hodnocené práce natolik 

oslovily, že je ve svém textu užívá, aniž by je vnímala jako převzaté. 

 Seznam literatury je chybně provázán s citacemi v textu (bibliografický zápis sborníků, 

absence povinných údajů v soupisu zdrojů).

 Místy je otázkou etická rovina práce – snadná rozpoznatelnost aktéra kazuistiky (nestačí

jen změnit jméno, pokud autorka uvádí, že se jedná o bratra)

 Studentka pracuje s chybnou terminologií (nejednotnost, zastaralost, např. subkapitola o

mentální retardaci na s. 9 bez uvedení zdroje, s. 15, 17, 18, 22, 23 aj. – bez uvedení zdroje)

 Pravopisné chyby (ranná péče …)

Po obsahové stránce se studentce podařilo vystihnout meritum věci. Patrná je dobrá orientace 

autorky ve zvolené problematice. 

                            


