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POSUDEK (BAKALÁŘSKÉ – DIPLOMOVÉ) PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponentský 

Autor/ka práce: Kateřina Konrádová 

Název práce:  Vliv péče o nesoběstačného seniora na vztahy mezi rodinnými příslušníky. 

Vedoucí práce: prof. Hynek Jeřábek 

Oponent:  prof. Josef Kandert 

Navržené hodnocení: (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě; v případě navržení 

na pochvalu zdůvodněte při celkovém hodnocení práce) 

velmi dobře 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Cíl je jasně definovaný, závěry mu odpovídají, text je vhodně strukturovaný. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Ano a využívá i cizojazyčné texty. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Autorka používá data získaná díky výzkumu (dotazníkové šetření). Následně je analyzuje. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Docela dobrá, jen místy nekriticky přebírá módní názor a tím si následně protiřečí. Na příklad 

uvádí, že v naší společnosti je jednou z hlavních hodnot maximalizace zisku, tomu ale protiřečí její 

tvrzení, že ve srovnání s jinými evropskými zeměmi a s Tureckem je zdejší solidarita daleko vyšší, 

stejně jako závěry ukazující výraznou péči o seniory. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano, cituje sice poctivě, ale nedbale – obvykle chybí stránky. Jen pro tuto chybu jsem navrhl „velmi 

dobrou“ jako výslednou známku. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Výborná. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Nejsou. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Zajímalo by mne, zda se při výzkumu projevil nějaký rozdíl v situacích, kdy o seniora pečovali jen 

synové (tedy případně snachy) a v situacích, kdy o seniora pečovali synové a dcery, případně jen 

dcery. 

 

Celkové hodnocení práce: DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 

Datum: 19. ledna 2012    Podpis: 


