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Téma kvality života ve stáří se v současné době, kdy je ve vyspělých společnostech 
zabezpečena materiální, zdravotní a sociální péče o seniory, dostává do popředí zájmu 
odborné veřejnosti. 

V teoretické části autorka poněkud nesystematicky řadí kapitoly. Nejdříve se zabývá 
ageizmem, pak stručně gerontologií, následuje kapitola nazvaná Kvalita života, dále kapitoly 
Demografie, Stáří a Zdravotní a sociální péči o seniory. 
Kapitola nazvaná "Kvalita života" , která by měla tvořit těžiště teoretické části celé práce, je, 
podle: mého názoru, nepříliš výstižná - není uvedena žádná z definic tolik diskutovaného 
pojmú, teorie kvality života atd. 
V praktické části popisuje studentka vlastní dotazníkové šetření mezi seniory v domácím 
prostředí a v domově pro seniory. Použila dvou dotazníků. První dotazník sestavila sama a 
otázky se týkaly spokojenosti seniorů ve vztahu k jejich zdraví, finanční situaci, osobním 
vztahům. Jako druhý dotazník použila Geriatrickou škálu deprese -15. Až do kapitoly "Šetření 
depresivity" zařadila autorka krátkou zmínku o depresi, při které patrně čerpala z jediného 
zdroje, který ani neuvedla v Seznamu literatury, stejně jako zdroj GDS-15. 

Připomínky: 

Již uvedené připomínky ke struktuře a obsahu práce 
V seznamu literatury (s překlepy jmen známých autorů) není uveden žádný zdroj 
zaměřený na téma kvality života (Dragomirecká, Kováč, Svobodová, Payne a kol., 
četné elektronické zdroje .... ) 
Téměř na každé stránce jsou velmi neobratné formulace, v textu podivně působí 
neustálé střídání I. a 3.osoby množného čísla, překlepy 
Obsah Závěru .... 

Jazyková a stylistická úroveň práce není dobrá. 
Použitá literatura je ve vztahu ke zpracovanému tématu nepříliš četná. 

Rozsah práce je přiměřený. Autorka prokázala schopnost realizovat výzkumné šetření a 
interpretovat jeho výsledky. Přehledné je zpracování získaných dat. 

T přes uvedené nedostatky a připomínky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

Na zvážení státnicové komise ponechávám rozhodnutí o hodnocení celé práce vzhledem ke 
všem výše uvedeným připomínkám. 
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V Praze dne 30.4.2010 MUDr. J. Ondrušová 


