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Rozsah práce 50 
stran textu 37 
literárních pramenů (cizojazyčných) 30(7) 
tabulky, grafy, přílohy 5, 5, 0 

 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti  X   
praktické zkušenosti  X   
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

 x   

 

úroveň 
Kritéria hodnocení práce 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací   X  
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

  X  

adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 X   

stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

 X   

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

    

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

 X   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce   je    doporučena k obhajobě.  
 
  
Navržený klasifikační stupeň:  

 

Velmi dobře 

  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  
1. Jaké jsou Vám známy relativní a absolutní kontraindikace pro PP seniorů? 
2. V čem spatřujete výhody a nevýhody individuálních a skupinových PP u seniorů a jejich 

benefity? 
3. Znáte nějaké postupy pro testování funkčních a ADL činností u seniorů? 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Problematika aktivního životního stylu u seniorů je v současné době velmi aktuální a v českém i 
světovém písemnictví podrobně rozebírána. Jedná se aktuální téma a na základě tohoto kladně 
hodnotím výběr tématu práce.  
Celkovou úroveň práce narušuje přítomnost formálních a obsahových chyb. 
 
Formální nedostatky: úvodní stránka s neaktuálním fakultním znakem a chybnými formulacemi, 
kap. „použitá literatura“, chybí lit. citace autorů Marcinková a kol. na str. 18,  Štikař a kol. na str. 25 
   
Obsahové nedostatky: kap. 1.6, 2.8 
 
 
Oponent bakalářské práce: 
Jméno, tituly:  Pavel Hráský, Mgr.        

V Praze dne:  4.5.2012       Podpis: 

 

 


