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Obsah práce: 

Teoretickou část práce zaměřila diplomantka na témata seniorský věk, pády a možnost jejich 

prevence. V praktické části bylo využito dotazníkové šetření pro zjištění informovanosti 

seniorů o problematice, vlastních zkušeností s pádem a zařazení bezpečnostních opatření 

v domácnosti. 

 

Dotazy k obhajobě: 

1) Na straně 22 píšete, že zlomeniny jsou „nejzávažnějším, ale i ekonomicky 

nejnákladnějším důsledkem pádu“. Domníváte se, že je to skutečně tak (ve srovnání 

s dalšími zmiňovanými důsledky, jako jsou kraniocerebrální poranění či mortalita)?  

2) Na straně 26 doporučujete u seniorů nad 75 pravidelné kondiční cvičení, nikoli však 

cvičení aerobní. Doporučovala byste tedy uvedené skupině cvičení anaerobní? Jak 

byste vysvětlila pojem aerobní cvičení? 

3) Ve Vašem výzkumu dělíte zkoumanou skupinu seniorů do dvou skupin v závislosti na 

věku. Co bylo důvodem k tomu členění? Očekávaly se jiné výsledky? Prokázala se 

tato očekávání? 

4) S. 60.: „Respondenti žijící ve vlastním domě či bytě nemusejí mít tyto úpravy, ale dají 

se dle konkrétního zdravotního stavu zrealizovat, zatímco senioři žijící v nájemním 

bytě jsou plně závislí na majiteli bytu.“ Proč respondenti ve vlastním bytě nemusí mít 

stavební úpravy? V dotazníku se na stavební úpravy nedotazujete. Jsou zde pouze 

otázky na drobné bezpečnostní úpravy (např. protiskluzové podložky). Jsou i tyto 

úpravy závislé na svolení majitele nemovitosti? 

 

Hodnocení: 

Téma pádů v seniorském věku a jejich prevence má svou společenskou i ekonomickou 

aktuálnost. Bc. Iveta Trojáková při jeho volbě vycházela z vlastních profesních zkušeností 

z rehabilitační ambulance a rozhodla se v rámci své diplomové práce zjistit stav problematiky 

u skupiny seniorů v Hradci Králové. 

V teoretické části práce autorka vycházela z tuzemských i zahraničních zdrojů.  Problematiku 

přehledně zpracovala.  

V rámci výzkumu diplomantka provedla dotazníkové šetření u 130 respondentů, jehož 

výsledky zpracovala jak textovou, tak grafickou formou a získaná data využila k potvrzení 

hypotéz.  

Diplomantka Bc. Iveta Trojáková pracovala samostatně a stav práce podle možností 

konzultovala. V konečné fázi se bohužel ocitla v časové tísni, což se  projevilo i na množství 

drobných formálních nedostatků. 

Z mého pohledu nicméně diplomantka splnila požadavky kladené na vypracování diplomové 

práce a práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 4. 5. 2012                                                PhDr. Jitka Vařeková, PhD. 


