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Hodnocení formulace hlavního cíle práce: A    
 

Odůvodnění: Diplomantka formuluje cíl jednoznačně a určitě a zároveň způsobem pro čtenáře 

přehledným a uchopitelným a rovněž v souladu se zadáním diplomové práce. 

 

Hodnocení struktury práce: A     

Odůvodnění: Struktura práce je přehledná a napomáhá velmi dobře k pochopení 

diplomantčina postupu metodou výkladu od obecného ke zvláštnímu.  

Hodnocení teoretické části práce:  B    

Odůvodnění: V teoretické části diplomantka prokazuje, že výborně zvládla téma práce i 

z důvodu osobní zkušenosti z výzkumu v rámci projektu SPEV, který je uveden pod 

poznámkou 17 práce. Diplomantka postupuje metodou výkladu od obecného ke zvláštnímu 

s využitím výkladu historického v kapitole první. Diplomantka prokazuje, že je schopna 

pracovat i s odbornou cizojazyčnou literaturou. Uvádí zároveň i své vlastní názory, které 

vhodně podporuje argumentací z odborných zdrojů. Do zvoleného tématu ne zcela organicky 

zapadá kapitola čtvrtá, která by měla být více zaměřena k tématu práce. Diplomantka nechť 

doplní u obhajoby konkretizaci komunitního plánování v oblasti potřeb rodiny s malými 

dětmi. 

Hodnocení metodické části práce:   A     

Odůvodnění: Výzkumná část je zpracována velmi kvalitně a hlavní otázka i dílčí výzkumné 

otázky jsou formulovány  pregnantě. Provedená analýza dokumentuje podstatné skutečnosti o 

možnostech podpory pro rodiny pečující o malé dítě ve vybrané lokalitě.  

Hodnocení zpracování výsledků výzkumu:   A 

Odůvodnění: Výsledky výzkumného šetření i jeho interpretace jsou velmi vypovídající a 

ukazují složitost problematiky z různých úhlů pohledu. Velmi oceňuji uvádění vlastních 

zkušeností a rovněž zdůraznění nutnosti pružné reakce výzkumníka v terénu.  

Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce: A  

Odůvodnění: Diplomantka naplnila cíl své práce a její závěry zpracovala v rámci stanovených 

dílčích cílů. 

Hodnocení formální stránky práce:   B   

Odůvodnění: Práce je psána kultivovanou češtinou, čtivým způsobem, odborné pojmy jsou 

užívány přiměřeně a srozumitelně vysvětleny. Literatura je citována jak v seznamu pramenů, 

tak v textu. Oceňuji též pečlivou práci s tabulkami a přílohami. Diplomantka však poněkud 

přesáhla rozsah požadované textové části Pro odbornou kvalifikační práci je jedním z kritérií i 

schopnost pojednat zvolené téma v rámci předem stanoveného stránkového rozsahu.   

 

 



Hodnocení přínosu práce pro praxi sociální práce či sociální politiky: A 

Odůvodnění:  Vzhledem ke stále se snižující porodnosti a nezbytnosti podpory rodin s dětmi i 

s ohledem na situaci na trhu práce, je zejména provedený výzkum velmi dobrým 

informativním materiálem právě pro oblast komunitního pánování. Diplomantka nechť u 

obhajoby uvede, zda výsledky projektu SPEV byly již publikovány a zda její práce bude 

prakticky využita. 

 Otázky k obhajobě: Viz výše v textu posudku.  

Celkové zhodnocení práce: A 

Odůvodnění: Viz v textu posudku, s tím, že konečné hodnocení závisí na prezentaci práce u 

obhajoby. 
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