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Název bakalářslre práce: Další vzdělávání v sociálních službóch

Volba tématu: 1. Aktuální
2. Standardní
3' Méně vhodná

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn
2. Vhodně zvolený cíl, kteý byl částečně naplněn
3' Vhodně zvolený cíl, kteý nebyl naplněn
4. Nevhodně zvolený cíl

Struktura práce: 1. Pro dané téma zdaÍilá a logická
2' Pro dané téma přiměřená
3. Pro dané téma nevhodná

Práce s literaturou: 1. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny
2. D obr á, př ev ažuji běŽně dostupné prameny
3. Slabá, zastaralé prameny

Vybavení práce (data, tabulky, Brafy, přílohy):
1. Velmi dobré, funkční
2' odpovídá nutnému doplnění textu
3. Nedostačující

Přínosy bakalářské práce. 1. originální, inspirativnintuory
2. Vlastní názor argumentačně podpořený
3. Vlastní názor chybi

Uplatnění bakalářské práce v praxi:
1. Práci lze uplatnit v praxi
2.Práci lze uplatnit pouze ve vlastní praxi
3. Práci nelze příliš dál'e l,ryuživat v praxi

Formální stránka: 1. Výborná
2. Příjatelná
3. Nevyhovující



Zásadni připomínky k bakalářské práci'.
1. nemám
2. mám ýto:

Další hodnocení:
Autorka předložila k posou:ení baknlóřskou práci s velmi aktuólním tématent, které reflektuje
problematické místo v sociálních službách. Jejím hlclvním cílem bylo zmapoyat oblast dalšího
vzdělávóní v sociálních službách. Přehledně zpracovaná teoretická čóst obsahuje kapitoly,
které vynóří lanlitní podklad pro praktickou ččtst. Autorka zde cituje zdroje, na které řádně
odka:uje. V praktické části velmi kladně hodnotím použití smíšeného vý:kumu propojením
kvalitativního i ltvantitativního způsobu sběru dat, tak aby bylo téma uchopeno ý co největším
kontextu. Součóstí praktickě části jsou velmi dobře sestavené polostrukturoyané rozhovoty,
při jejichž vytváření autorka aplikovala vlastní :kušenosti. Další součástí praktické části je
anketa, dílry které se podařilo :ískat informace z poměrně velkého okruhu:ařízení sociálních
služeb.
Kladně hodnotím i použitou metodu kódovóní pro interpretaci výsledků, která umožnila
o dp ov í d aj í c í m :p ů s o b e m an aly : ov at infor m ac e z r o zhov or ů.

Závěrem autorka erudovaně diskuÍuje získané týsledlq) s nejnovějšími sekundárními zdroji.

Jaryková stránka'

Práce splňuje základni
obhajobě:

Navrhovaná klasifikace'

1. Stylistika

2. Gramatika

požadavky kladené na
1. ano
2. ne

1. výborně
2. velmi dobře
3. dobře
4. nevyhověl

a) výborná
b) velmi dobrá
c) nevyhovující

a) výborná
b) velmi dobrá
c) nevyhovující

tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní
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