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1.Volba tématu. 
 
Velmi dobrá. A to, jak vzhledem ke společenskému vnímání této 
problematiky,tak k jejímu chápání mezi vrstvou zdravotníků a také 
sociálních pracovníků ve všech oblastech činnosti. Téma je velmi 
obsáhlé, zahrnuje v sobě různé roviny pohledu na týraného 
seniora,různé vnímání jak společenské ,tak profesionální z řad 
zdravotníků,sociálních pracovníků právníků, policistů , ale i úředníků. 
 
2.Teoretická část. 
Autorka práce si stanovila šest cílů,které rozdělila do tří základních 
kapitol  a tyto rozčlenila ještě do podkapitol. Tím docílila toho, že 
danou problematiku jasně vymezila.Popsala stáří a stárnutí z pohledů 
různých odborníků včetně všech aspektů, které toto životní období 
doprovází a jejich důsledky.Popsala vztahy seniora a 
rodiny,společnosti.Popsala profesionální péči o seniory.V této úvodní 
části vyčerpala dostatečně všechny známé náhledy na péči o seniory a 
uvedla dostatečné množství poznatků o procesu stárnutí a stáří 
samotném. 
    V kapitole senior a týrání použila všechny známé a dostupné 
informace k této problematice. Správně vyvodila, že problém „ týraný 
senior“ nejen postihuje stále větší skupinu lidí, ale stává se i 
společenským problémem. 
   Třetí nejobsáhlejší kapitolu „senior a zdravotník“ autorka dobře 
rozdělila do podskupin, kde postihla všechny aspekty tohoto 
problému, které se dotýkají otázek společenských, etických, právních. 
A to nejen v naší republice, ale i v pohledu evropských a  světových 
institucí. 



   Všech šest cílů, které si autorka práce vytyčila v teoretické části 
splnila.Danou problematiku definovala jasně, použila všechny 
dostupné informace i pohledy, které  lze na toto téma vyhledat. 
 
3.Empirická část. 
V empirické části své bakalářské práce autorka velmi dobře  a zřetelně 
definovala čtyři cíle, včetně předpokládaných výsledků. 
   Jako metodu práce si autorka vybrala anonymní dotazník a správně 
si zhodnotila klady a zápory této metody. Použitá metoda odpovídá  
zkoumané problematice. 
   Výběr respondentů pro zkoumané cíle byl vhodný. Zahrnoval tři  
rozdílná pracoviště,  co do odbornosti a dvě rozdílné nemocnice. 
    Pro prezentaci výsledků výzkumu autorka použila tabulky a grafy 
v přehledné formě, vždy doplněné komentářem. Dohromady dávají 
jasný přehled o výsledcích výzkumu. 
   V části diskutování výsledků výzkumu autorka detailně rozebrala 
všechny zkoumané otázky a našla odpovídající odpovědi na vytyčené 
cíle. 
 
4.Závěr práce. 
 V této části autorka přehledně  okomentovala celou bakalářskou 
práci. Vždy vybrala podstatnou problematiku dané 
kapitoly,odpověděla na otázky, které vyplynuly ze zadaných cílů. 
   Vybrané téma a velmi dobře zpracovanou problematiku“týraný 
senior“v určených  cílech, považuji za hodně přínosné. A to nejen pro 
zdravotnická zařízení, ale i širokou veřejnost. 
 
5.Literatura . 
Autorka použila pro bakalářskou práci dost rozsáhlou literaturu i 
ostatní informační zdroje. 
 
6.Kvalita příloh. 
Použité přílohy jsou v souladu s obsahem bakalářské práce. 
 
7.Tuto bakalářskou práci považuji za velmi dobře zpracovanou a 
přínosnou nejen pro zdravotníky, veřejnost , studenty ,ale i  jako 
podklad pro další  výzkumné práce. Nabízí se mnoho dalších otázek 
pro diskuzi – např. Je opravdu věřící zdravotník lepší pečovatel?, Jak 



rozsáhlé je ekonomické týrání seniorů ve společnosti? A jak tomuto 
problému předcházet? Dá se vůbec psychické týrání seniorů odhalit? 
 
 
8.Klasifikace bakalářské práce: výborně 
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