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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost
Cíl práce je uveden a jasně stanoven v úvodu i anotaci práce. Autorka vycházela ze svého
dlouhodobého zájmu o danou problematiku a ze své praxe. Cílem její práce bylo zjistit, jak
senioři vnímají kvalitu svého života v souvislosti s prostředím, ve kterém žijí. Zaměřila se
proto na porovnávání vnímání kvality života u seniorů žijících v domácím prostředí a
v institucionálním zařízení. Použitá metoda dotazníkového šetření je zvolenému tématu a cíli
práce adekvátní.
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji
Autorka prokázala, že dokáže dobře pracovat s odbornou literaturou a informačními zdroji.
Počet zdrojů použité odborné literatury je dostačující. Odpovídá zvolenému tématu a je
adekvátně uváděn jak v seznamu použité literatury, tak ve vlastním textu. Odborné zdroje
jsou aktuální.
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem
Formální a jazykové zpracování je na úrovni odpovídající bakalářské práci, autorka prokázala
dobrou schopnost pracovat s odborným jazykem. Práce je dobře strukturována, jen některé
kapitoly jsou méně vyvážené, ale dobře logicky na sebe navazují. Celkový dojem z práce je
dobrý, zejména teoretická část je velmi podrobně a pečlivě zpracována, stejně tak výsledky
dotazníkového šetření, které jsou přehledné a doplněné grafy.
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití
Zvolené téma je aktuální, odpovídá studovanému oboru a vychází z autorčiny praxe. Některé
zjištěné výsledky byly sice předpokládatelné, jiná zjištění jsou ale zajímavá a pro praxi
sociálního pracovníka přínosná, i když získané údaje nejsou, vzhledem k zkoumanému
vzorku, zobecnitelné, což si autorka uvědomuje.
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry
Cíl práce by z hlediska zjišťování vnímání kvality života seniorů splněn, postup řešení práce je
odpovídající nárokům kladeným na bakalářskou práci, mírnou slabinou práce je shrnutí
výsledků a chudší diskuse a závěr, což ale výrazně nesnižuje kvalitu práce a je odpovídající
bakalářské práci.
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce
Jaká zjištění jste očekávala a jaká byla pro Vás překvapením a jaký mají praktický význam pro
sociální práci?
Celkové hodnocení:
velmi dobře
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