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Téma, které studentka zvolila, považuji vzhledem k současnému demografickému vývoji za 

velmi aktuální. 

 

Autorka stručně definuje stárnutí a fyzické a psychické změny, k nimž ve stáří dochází. Dále - 

opět nepříliš rozsáhle - charakterizuje současnou rodinu, zmiňuje i specifika české rodiny. 

Rozděluje péči o staré lidi na rodinnou a institucionální a následně se zabývá problematikou 

týrání a zneužívání seniorů – jeho formami, klinickými příznaky, stručně uvádí možnosti 

řešení situace a prevenci tohoto negativního jevu. 

 

Připomínky: 

 

1. Z textu není často jasné, kdy se jedná o přímou či nepřímou citaci, chybí rozlišení 

uvozovkami (např. s. 9,11,14,15 a další....) 

 

2. Ne vždy je zřejmé, zda autorka uvádí svůj názor, či interpretuje (např. s. 15,16,17,19  

další....). 

 

3. Podle mého názoru by  práce mohla být, vzhledem ke zvolenému tématu, obsahově bohatší. 

Naznačená témata jsou zpracována poměrně povrchně, práce budí dojem, že jí studentka 

nevěnovala dostatek času, pro což svědčí i její malý rozsah. V kpt. 3., která je zaměřena na 

péči o seniory, chybí např. i jakákoli zmínka o existenci Zákona č. 108/2006 Sb. a jeho 

dopadu na životní situaci nesoběstačných seniorů a rodinných pečovatelů, ale i na 

problematiku institucionalizace starých lidí v současné době – můžete doplnit u obhajoby. 

 

4. Poměrně rozsáhle je oproti tomu zpracována problematika týrání a zneužívání seniorů. Na 

počátku 4. kapitoly však chybí návaznost na předchozí téma. 

 

Jazyková a stylistická úroveň práce jsou dobré. 

Použitá literatura je přiměřená a aktuální vzhledem k danému tématu. 

Za zajímavou považuji poslední kapitolu, v níž studentka předkládá převzaté grafy a na jejich 

pokladě interpretuje problematiku, kterou popisuje v předchozím textu. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím po obsahové stránce vzhledem k uvedeným 

připomínkám:                                 dobře 

 

Ke zvážení státnicové komise však ponechávám fakt, že studentka nedodržela rozsah 

bakalářské práce t.j. minimum 40 stran vlastního textu. 
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