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I. Formální kritéria ano zcásti

~. Cíl práce je zformulován a odpovídá ~;~ná~-v-u-p-r-~-c-e.--ft_ x
:2. ~etody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a x

tematu.
r - - - ---- --
13. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x

~.Ziver shrnuje -dosažené poznatky a formuluje-prÍnosk fešenÍ - 
~ problému.

15. Autor~i~ podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,
~_p~~ednán~ záver, resumé v ceštine a cizím jazyce)
Nejproblematictejší body v hodnocení okomentovat slovne

ne

Cíl bakalárské práce je zformulován jen obecne v samotném názvu práce (problematika
péce o lidi trpící Alzheimerovou nemocí v Ceské republice) a pak již není konkrétneji
vymezen. Autorka namísto toho v Úvodu popisuje, kterými tématy se ve své práci bude
zabývat. Uvedená témata s obecne definovaným cílem v názvu práce sice souvisejí, ale
H. Novotné se ne zcela úspešne povedlo spojit jednotlivá témata do jednoho organického
celku. Na druhé strane je treba ocenit, že autorka se v Úvodu uvedeného postupu a následnosti
jednotlivých témat drží. Navíc struktura práce je logická, byt na nekterých místech není
prítomen zcela adekvátní obsah (viz hodnocení v následující cásti posudku).

Skutecnost, že není zcela jasne vymezen cíl práce, se odráží i na neusporádanosti záveru,
kde jsou prímo problematice péce o pacientky a pacienty s Alzheimerovu nemocí venovány
jen dva poslední odstavce.

II. Obsahová kritéria ano zcásti ne
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13. Adekvátním zpusobem s nimi pracuje. r x I I l
r~Zpra~ová'nÍvykazuje rysy originality a vlastního-p-r-ín-o-s-u-.·----r- --, ~ -1'- -']I'-.s.-J~~-boh;~~ni-;; probk~atiky vzhled~~- k interdisciplinárnímu 1-----11-; --charakteru studovaného oboru (ZSV). .L_ ___ _ . . . __ .__ . L J _. __ I.. ,.
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Základní obsahové problémy predkládané bakalárské práce jsou dva. Prvním problémem je
skutecnost, že autorka ve své práci jen minimálne využívá sociologickou imaginaci (tj. ptát se
zda jsou dané problémy "osobními otázkami prostrední", anebo "závažnými otázkami sociální



struktury", a pokud jsou tím druhým, tak o nich uvažovat jako o takových), která by v práci ze
sociologie rozhodne nemela chybet. Tato malá míra sociologické imaginace se projevuje
budto prílišnou deskriptivností (pr. popis situace v oblasti péce o pacientky a pacienty s
Alzheimerovu nemocí v CR), anebo na druhé strane prílišnou povrchnost tech cástí práce,
které se zabývají obecnejšími tématy (napr. institucionální péce, ageismus). Druhým
problémem, který je s prvním úzce provázán, je skutecnost, že autorka nepracovala s žádnou
sociologickou literaturou zabývající se problematikou péce a že ze sociologické literatury
autorka pracovala jen s ucebnicemi a Sociologickým slovníkem. (A naprosto nepochopitelné
je, proc autorka pracuje s novinovými clánky (Louže k 20 I O) na stejné úrovni jako s relevantní
literaturou.)

Z uvedených obsahových nedostatku práce pak vyplývají i situace, kdy se autorka de facto
nevenuje tématu, o kterém mely pojednávat dané podkapitoly. Napríklad sekce 1Il.1. má být
(alespon podle nadpisu a struktury/obsahu práce) venována otázkám institucionální péce o
pacienty a pacientky s Alzheimerovu nemocí, nicméne sekce 1Il.1. je prevážne obecná a
konkrétních pozitivech a negativech ústavní péce vzhledem k pacientkám a pacientum s
Alzheimerovu nemocí se príliš nedovíme.

III. Jaz ková kritéria ano

~p!:.á~e je b~~ g~~mah-' c-k-ý-ch--a-s·-ty-I-is-t-ic-k-ý-c-h-c-h-y-b--.-_--_ ~ =-, .~
l2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. I x,3. Student zv ládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se --I x

zabývá.
1- - - - - -- ------ ---- .
14. Student pracuje správne s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a x

I .. vlastní myšlenky.~ Práce je vybavena vhodne (ve shode s charakterem zvoleného x
tématu) doplnky textu (graf, tabulka, obrazové prílohy apod.)
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IV. Doplnující poznámka

zcásti ne

~

J

J
V. Otázky k obhajobe
• Jaké jsou výhody a nevýhody institucionální péce o pacienty a pacientky s Alzheimerovou

nemocí?

• Jak souvisí ageismus s péci o pacientky a pacienty s Alzheimerovou nemocí?

Navržená známka

Bakalárská práce Hany Novotné splnuje požadavky kladené na tento typ textu. Práci
doporucuji k obhajobe s hodnocením "velmi dobre".
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