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Hodnocení formulace hlavního cíle práce: 

A    

Odůvodnění: 

Hlavní cíl práce je formulován stručně, výstižně a jednoznačně tak, aby bylo možné po přečtení celé 

práce získat přehled o to, zda a v jakém rozsahu byl naplněn. 

 

Hodnocení struktury práce:  

A   

Odůvodnění: 

Struktura práce je logická, jednotlivé části práce spolu věcně souvisejí a z celé práce vytvářejí 

vcelku čtivý a zajímavý celek. 

 

Hodnocení teoretické části práce:  

C   

Odůvodnění: 

V této části práce jsem nenalezl žádná věcná pochybení. Je ovšem třeba dodat, že zde studentka 

pracuje s obecně známými skutečnostmi, které již byly mnohokráte v odborné literatuře 

opublikovány. Platí to zejména o kapitolách 2 a 3, které jsou vlastně kompilátem názorů různých 

autorů (při přísném dodržení pravidel o citacích). Škoda, že se autorka alespoň v kapitole 2.3 

nepokusila o formulaci vlastního názoru – tím by práci zhodnotila a přinesla něco nového. 

 

Hodnocení metodické části práce:  

A   

Odůvodnění: 

Odpovídá stanoveným kritériím – bez připomínek 

 

Hodnocení zpracování výsledků výzkumu: 



A   

Odůvodnění: 

Interpretace skutečností zjištěných výzkumem se jeví býti věrohodnými. 

 

Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce: 

B    

Odůvodnění: 

Vyplývá z předchozích hodnocení, zejména teoretické části práce. 

 

Hodnocení formální stránky práce:  

A   

Odůvodnění: 

Bez připomínek 

 

Hodnocení přínosu práce pro praxi sociální práce či sociální politiky: 

A  B  C  D  E  F 

Odůvodnění: 

Nedokáži objektivně posoudit, ale asi minimální. Vše, co práce obsahuje již bylo dříve vysloveno. 

 

 

Další připomínky: 

Nemám 

 

Otázky k obhajobě: 

V části 4.1 autorka vychází z definice O. Matouška z r. 2001. Od té doby se vývoj pohnul kupředu. 

Můžete uvést i nějakou novější definici, kupříkladu v souvislosti s platnou legislativou nebo 

pracemi na přípravě zákona o sociálním pracovníkovi ? 

 

 

Celkové zhodnocení práce: 

B    



Odůvodnění: 

Vyplývá z celkového hodnocení v jednotlivých bodech. 

 

 

V Hradci Králové, dne 30. 3. 2017. 

                                                                   PhDr. Petr Lojan, M.B.A. 


