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V teoretickém úvodu k

řešené

představuje

problematice

větších připomínek.

strukturovaný text, ke kterému, jako celku, nemám

kvalitně

autorka

Styl jejího psaní je

čtivý a dobře srozumitelný. Čerpá převážně z česky psaných zdrojů - cizojazyčných je 6, ale
celkově

lze výběr zdrojové literatury považovat za zdařilý a řešenou otázku pokrývající .

Autorka
obtížně

poměrně často

dostat k primárnímu zdroji.

str. 13 vymezení
dobře

stáří)

sekundárně,

Několikrát

jsou ale

zmiňovány

definice WHO

(např.

na

nebo dále u vymezení životní spokojenosti. WHO má své dokumenty

části

případ

výzkumné bych ocenila, že autorka zvolila existující metodu. Považuji pro
cennější,

rozvoj existující dotazníkové metody za

dotazníku, který by posléze upadnul v

zapomnění.

způsoby,

respondenty bylo obtížné dotazník vyplnit. V diskusi je
seniory i

ovlivňuje,

doporučení či

kdo se

vlastně

nápady by

než produkci dalšího

I tak se metoda autorce

V rámci obhajoby bych s autorkou ráda diskutovala

Jaká

což lze omluvit tam, kde se lze

dostupné na Internetu a bylo by dobré čerpat z primárního zdroje.
K

tento

cituje zdroje

příliš neosvědčila.

jak se vyrovnávala s tím, že pro

zmíněno,

že obtížnost dotazníku pro

dostane do výzkumného souboru, což posouvá výsledky.

měla

autorka

při

dalším

případném sběru

dat?

Pokud jde o výzkumný soubor, autorka sama diskutuje nevýhody malého vzorku a
pojmenovává

příčiny, proč

tomu tak je.

Načasování sběru

odevzdání práce je riskantní a také to podle toho dopadlo.

dat velmi krátce
Nicméně

výsledků

správně

výzkumu autorka kriticky a

termínem

dosažený vzorek lze

považovat za použitelný a autorka volí odpovídající statistické metody
V diskusi

před

ověřování

hypotéz.

rozebírá možné vlivy na

výsledky. Zamýšlí se nad přijatými a také nepřijatými hypotézami. Z této části je patrné, že
autorka do problematiky pronikla a dokáže výsledky kriticky hodnotit.
V souhrnu práce autorka
škoda, protože

čtenáře

Předložený

nezmiňuje konkrétně

ve shrnutí zajímá

výsledky, ke kterým došla - to je velká

většinou právě

toto.

text i přes zmíněné výhrady splňuje požadavky kladené na diplomovou

práci a proto práci doporučuji k obhajobě.
V Praze dne 13.1.2010
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