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Posudek 
 

Volba tématu 

Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma „Ageismus – postoje studentů vůči 

seniorům“.  

Senioři versus studenti jsou dennodenně v kontaktu a nutnost komunikace je mnohdy 

nevyhnutelná, proto považuji zvolené téma práce za velmi aktuální. 

Náročnost zpracování zvoleného tématu práce hodnotím jako průměrnou. 

 

Teoretická část 

Autorka bakalářské práce přehledně zpracovává stáří, stárnutí a změny, které tento 

proces provází. Pozornost je věnována především ageismu, komunikaci se seniory a jejich 

volnému času. 

 Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 

 Studentka velmi pěkně pracuje s různými literárními prameny a informačními zdroji. 

Použila 19 literárních pramenů a 3 internetové zdroje, které jsou citovány dle platných norem.  

 Studentka prokázala kvalitní teoretické znalosti. 

 

Empirická část 

Formulace cílů práce 

 Studentka v bakalářské práci stanovila 5 cílů. Studentka si kladla za cíl zjistit,  

jestli je rozdílný přístup k seniorům u středoškolských a vysokoškolských studentů; zjistit, 

zda je rozdílný přístup k seniorům u studentů studujících školu zaměřenou na zdravotnictví  

a studentů studujících na nezdravotnické škole; zjistit, zda jsou studenti ochotni se seniory 

komunikovat; zjistit, zda jsou studenti ochotni přijmout seniory ve společnosti mezi sebe;  

a zjistit, zda jsou studenti schopni pomoci seniorům.   

 



Užitá metoda výzkumného šetření 

Autorka jako metodu pro kvalitativní výzkumné šetření zvolila dotazník,  

který je členěn na 5 částí podle předem stanovených cílů.  

Charakteristika zkoumaného souboru 

Výzkumný vzorek tvořili studenti studující střední školu zaměřenou na zdravotnictví, studenti 

studující střední školu bez zaměření na zdravotnictví, studenti studující vysokou školu 

zaměřenou na zdravotnictví a studenti studující vysokou školu bez zaměření na zdravotnictví. 

Soubor respondentů byl vybrán náhodně na území ČR. 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití 

Zjištěná data byla přehledně zpracována do četnostních tabulek a grafů. 

Úroveň a originalita diskuse 

 Výsledky šetření jsou představeny v diskusi, jsou zdůvodněny a srovnány s výsledky 

podobných šetření. Studentka navrhuje doporučení pro praxi 

Splnění cílů 

 Cíle práce byly splněny. 

Formulace závěru 

 Studentka se věnuje cílům práce, jejich splnění  

 

Přílohy  

Bakalářská práce obsahuje 13 příloh, které korelují s obsahem práce. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 

prací. 

Struktura teoretické části práce je logicky členěna do kapitol a podkapitol,  

které respektují zvolené téma práce a podávají jeho přehledné zpracování. Je postřehnutelná 

provázanost teoretické a praktické části práce. Práce je velmi hezky a čtivě psaná. 

 Studentka pracovala samostatně se zájmem o danou problematiku a aktivně 

vyhledávala informace k danému tématu práce. Spolupráci se studentkou hodnotím velmi 

kladně.  

 

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

Studentka v teoretické části zpracovává stáří, stárnutí, ageismus a komunikaci se 

seniory. Práce je přehledně členěna na kapitoly a podkapitoly. Empirická část přesahuje část 

teoretickou. Obě tyto části jsou provázané a prokazují znalosti studentky v této problematice. 

Studentka dosáhla zajímavých výsledků. Práce je velmi pěkně a čtivě psaná. 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci  

 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěla 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

 
1. Co pro Vás bylo nejtěžší při zpracovávání bakalářské práce? 

 

     V Praze 15. 5. 2012 

Místo a datum vypracování    Podpis vedoucího práce 

   posudku posuzovatelem       


