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Cíl práce: 
Cílem diplomové práce bylo zpracování celkem nového, rychle se vyvíjejícího a zatím ne 
komplexně zpracovaného tématu. Studentka nejenže cíl na velmi kvalitní odborné i formální 
úrovni, podpořené jejím osobním zaujetím, praxí a podněty ze zahraniční stáže, splnila, ale ho i 
překročila souhrnným teoretickým zpracováním a porovnáním informačních pramenů, nabízených 
aktivit pro seniory a vyčerpávající interpretací výsledků průzkumu mezi seniory v ČR a Finsku. 

Shoda se zadáním diplomové práce: 
Pro kvalitní zpracování zadání diplomové práce bylo nutné se věnovat nad jeho rámec i dalším 
tématům obsaženým v teoretické části práce. 

Struktura práce: 
V teoretické části studentka velice pečlivě na velkém prostoru zmapovala a analyzovala pojmy, 
problematiku, situace, možnosti a schopnosti seniorů zdánlivě s tématem nesouvisející. To se ale 
nakonec ukázalo jako velice přínosné i vzhledem k tomu, že se některá data vztahující se 
k seniorům a internetu donedávna vůbec neshromažďovala. 
Předkládaný text se vyznačuje přehledností, precizností zpracovávaných údajů, srozumitelností, 
detailností popisovaných skutečností a aktuálností dat. Nadstandardní je využití cizojazyčných 
zdrojů. 
V praktické části studentka přesvědčivě a v plné šíři prokázala osvojení si a využití všech svých 
dovedností. Formulovala cíle šetření, hypotézy, metodu a vymezila průzkumné pole. Zvolila 
techniku průzkumu, která jí umožnila získat celkem jednoduše velké množství vyplněných 
dotazníků a v nich obsažených informací. Stanovila realizaci, způsob analýzy a prezentaci 
výsledků včetně vyhodnocení hypotéz s diskuzí. Získaná data zpracovala a dokázala je porovnat 
a interpretovat s teoretickými východisky. 
V celé práci zařadila i vlastní úvahy, názory, dílčí závěry a kritická hodnocení z několika hledisek. 

Stylistická úroveň práce: 
Práce je napsána věcně, logicky a srozumitelně s uplatněním znalosti členění odborného textu, s 
dobrou jazykovou a stylistickou úrovní. To vše pozitivně podpořilo vnímání celého textu. 

Volba informačních zdrojů: 
Studentka vyhledala, prostudovala a zpracovala vyčerpávajícím způsobem množství odborné 
literatury, elektronických zdrojů a další velmi roztříštěné informace související se zpracovávaným 
tématem. Korektně cituje a odkazuje. Pro přípravu průzkumu vhodně využila svoje zkušenosti 
z praxe na VŠE. Možným obohacením práce mohl být i osobní kontakt alespoň s několika 
respondenty. 

Formální úprava práce: 
Práce má odpovídající rozsah v kvalitním grafickém uspořádání, včetně seznamu zkratek a 
výborného dotazníku. Přehledná prezentace sebraných odpovědí vyjádřených i barevnými grafy 
činí výsledky výzkumu velmi přitažlivé. 

Závěr: 
V závěru své diplomové práce studentka kvalitně shrnuje a zobecňuje všechny získané poznatky. 
Vyzdvihuje snahy seniorů o udržení nebo i zlepšení kvality života. Doporučuje jak a čím by jim 
v tom mohla být majoritní společnost nápomocna. Práce může být přínosným zdrojem informací 
ve své komplexnosti a šíři zpracování. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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