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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 DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
  x  

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně/velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  
1) S jakým impairmentem, disabilitou či handicapem se ve své praxi u seniorů nejčastěji 

setkáváte? 

2) Do jaké míry podle Vás ovlivňuje pohybová anamnéza chování jedince v pozdějším věku? 

3) Jak mohou seniorští jedinci získat informace o agenturách komplexní domácí péče? 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Kandidátkou zvolené téma se řadí mezi témata, která svým zaměřením a zpracováním přemosťují 

jednooborové příslušenství. Témata zabývající se seniorskou problematikou obecně stále stojí, 

bohužel,  v současné době mimo hlavní trendy aplikovaných výzkumů. Z tohoto hlediska hodnotím 

téma jako velmi přínosné a do budoucna rozšiřitelné. 

Z připomínek je potřeba upozornit na nepřesné formulace hypotéz H1-5, není vyjádřena míra 

statistické a věcné významnosti, není diskutována otázka vnitřní/vnější validity.  
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