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Cíl práce: na základě dotazníkového sběru dat zjistit informovanost seniorů o preventivních 
opatřeních které mohou zabránit, nebo minimalizovat pády a jejich následky.

Aktuálnost tématu : vysoce hodnotím výběr tématu, který je možností vstoupit do
problematiky pádů v soukromí – domácím prostředí a v širším rozměru tak pomůže zabránit 
pádům, nebo alespoň minimalizovat je samotné, nebo jejich následky.

Úroveň teoretické analýzy problému: Autorka diplomové práce prokázala schopnosti 
pracovat s odbornou literaturou. Upozorňuje čtenáře na probatiku stáří z více pohledů, dělí 
stáří nejen podle kalendářního věku, ale i další aspektů – sociální stáří, biologické stáří, nebo 
první, druhý, třetí a čtvrtý věk.není vynechána ani otázka mechanismu a etiologie pádů 
z různých příčin a popsanými důsledky.
Připomínka:

 ne všichni citovaní autoři v teoretické části jsou uvedeni v seznamu literatury –
př. Chráska, 1989

Hypotézy: jsou přehledně formulovány s přesným procentuálním vyjádřením záměru. 
Autorka pracuje celkem se třemi hypotézami.

Adekvátnost použitých metod a sběru dat: vzhledem k tomu, že autorka práce pracovala 
s vysokým číslem dotazovaných osob )rozdělených podle věku do dvou skupin), vychází tedy 
z metody kvantitativní analýzy. Získaná data jsou zpracována grafickou formou podle 
jednotlivých otázek a odpovědí.
Připomínka:

 otázky v dotazníku byly vytvořeny jak ? Vámi, nebo převzaté? Jde o 
standardizovaný dotazník?

Výsledky  a diskuse: výsledky jsou prezentovány v jednoduché grafické podobě, - pouz ve 
vyjádření získaných dat a jejich analýze.
Diskuze je bohatá, dokladuje odborné o praktické zkušenosti s problematikou stáří a doslova 
jeho následků. Samostatná kapitolka v rámci diskuze je věnována pouze zhodnocení hypotéz. 
V závěru autorka formuluje přehledně závěry, v příloze je uveden praktický informační leták 
pro seniory pod názvem : Prevence pádů ve stáří a bezpečí domova seniorů. 

Otázky a připomínky pro obhajobu: 
 číslování stránek v obsahu neodpovídá skutečnému obsahu
 proč jste vybrala název kap.4.2. Analýza a interpretace průzkumného šetření ?



Závěr: práce svým obsahem a rozsahem splňuje podmínky pro diplomové práce,  práci 
hodnotím jako velmi dobrou.
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