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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 

 

1. Téma a cíle práce   výstižné odpovídající  

   

částečně 

odpovídající  

cíl a záměr  

nevýstižný 

   Zvolené téma práce X    

   Cíle práce jako celku X    

 

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 

   Aktuálnost zvoleného tématu  X    

 

3. Zpracování „Teoretické části“ výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Zřetelné definování problematiky X    

Solidní přehled dosavadních 

poznatků 

X    

   Výběr relevantních názorů pro  

  daný problém 

X    

Logická výstavba práce (pořadí 

kapitol) 

X    

 

4. Zpracování „Empirické části“ výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Vymezení výzkumného problému X    

   Definování cílů výzkumu  X   

   Popis zkoumaného souboru X    

   Popis použitých metod X    

   Adekvátnost použitých metod X    

   Způsob prezentování výsledků X    

Diskuse: kvalita interpretování 

získaných výsledků   

X    

 

5. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Výběr použité literatury X    

   Využití literatury v textu práce X    

   Správnost citací v textu X    

 

6. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce X    

   Způsob shrnutí X    

   Validita závěrů  X    

   Přínos práce X    

 



 

7. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh X    

 

8. Vztah práce k oborové 

problematice ošetřovatelství 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Rozvíjí základní zaměření oboru X    

   Rozvíjí specializační zaměření   

   oboru 

X    

 

9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 

 X    

 

10. Pravopisné chyby či překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

 X    

 

11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce X    

 

12. Celkové stanovisko oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě X  

 

Komentář a připomínky k textu: 

Studentka v bakalářské práci hodnotí kvalitu života seniorů v domovech pro seniory. 

V „Teoretické části“ se podrobně věnuje metodám měření kvality života, seznamuje 

s dosavadními výzkumy kvality života seniorů od roku 2009. V kap. 3.2 se věnuje otázkám 

geriatrie včetně historického exkurzu a geriatrického ošetřovatelství. Kap. 4 je věnována 

„Fenoménu stáří“. Studentka se zaměřuje především na pozitivní aspekty přijímání a prožívání 

stáří. Dále se věnuje v širším kontextu potřebám člověka ve stáří. Zaměřuje se rovněž 

na problematiku ageismu. Kapitola 7.2 přestavuje sociální služby a jejich členění, kapitoly 8 a 9 

nemoci ve stáří a jejich léčbu. 10. kapitola uvádí mýty o stáří. „Teoretická část“ bakalářské je 

hlubokým, holistickým vhledem do problematiky stáří a komunikace se seniory.  

„Empirická část“ kontinuálně navazuje na „Teoretickou část“. Výzkumné šetření bylo 

koncipováno jako smíšený přístup, tedy jako kombinace kvantitativního přístupu (vyplňování 

dotazníku) a kvalitativního přístupu (krátký polostandardizovaný rozhovor). Oslovila 30 

klientů v domově pro seniory Oáza v Novém Městě nad Metují. Získaná data kvantitativní 

i kvalitativní jsou přehledně analyzována a interpretována a uváděna do korelací. 

 

Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečnou bakalářskou práci 

a hodnotím ji známkou výborně. 

 

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1) Budete výsledky svého výzkumu publikovat nebo prezentovat na nějaké konferenci? 

2) Mělo o výsledky vašeho výzkum zájem vedení domova pro seniory Oáza v Novém Městě 

nad Metují? 

3) Překvapil vás některý výsledek? 
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