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Cílem práce je sumarizace a analýza stávajících datových informací, které 

sociální služby potřebují pro výkon své činnosti a zároveň analýza dat, 

která musí poskytovatelé vykazovat pro potřeby regionální a národní 

sociální politiky. 

Vedoucí diplomové práce Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 

 

náročnost tématu na 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X   

praktické zkušenosti X   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

X   

 

kriteria hodnocení práce 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu  X   
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

X    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

X    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

X    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

X    
 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Co je dle názoru autorky původem toho, že není vysoká ochota respondentů odpovídat 

(obecně)? 

2. Má dle názoru autorky regionální management faktický zájem datovou základnu budovat? 

 

Autorka se zabývá tématem, které není publikačně dostatečně vymezeno. Jedná se o téma 

klíčové, přesto je na okraji zájmu, neboť jsou upřednostněny konkrétní problémy před 

budováním systematické opory pro proces plánování sociální politiky. Z tohoto hlediska se 

jedná o velmi náročné téma. Teoretická část práce je zpracována standartě, obsahuje všechny 

důležité body a je dostatečně využito klíčových zdrojů. Práce má logickou strukturu. 

Od kapitoly číslo tři se jedná o praktickou část. Empirická část narazila na bariéry neochoty 

klíčových respondentů odpovídat. Přesto autorka na základě dostupných informací vytvořila 

komplexní vlastní návrh včetně určité zpětné vazby pro samotné komunitní plánování 

v Pardubicích. Její práce má přidanou hodnotu v tom, že bude využita manažerem 

komunitního plánování a případně celou koordinační skupinou při úvahách, kam směřovat 

určité procesy celého systému. Autorka prokázala schopnost analyzovat vybraný problém, 

formulovat samostatně závěry a její práce splňuje nároky kladené na tento typ práce. 



 

Klady práce: Komplexnost, samostatnost, tvorba vlastních závěrů provedené analýzy na 

vysoké úrovni. Vyrovnání se s obtížným tématem. 

Nedostatky: Nepodařilo se zcela prolomit bariéry dané obsahem tématu, motivovat další 

respondenty, výsledky tedy přinášejí celou řadu dilemat. 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně minus 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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