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Studentka zvolila téma, které je aktuální vzhledem k demografickému stárnutí společnosti. 

 

V první kapitole popisuje specifika sociální práce se seniory, postavení starých lidí v současné 

společnosti a sociální péči o seniory. Dále se zaměřuje na spokojenost seniorů s kvalitou života a 

teoretické poznatky dokládá dotazníkovým šetřením zaměřeným na míru spokojenosti ve stáří. 

 

Připomínky: 

 

1. V kapitole 1.2 studentka přechází od systému péče o seniory v ČR bez návaznosti k popisu 

programu (zřejmě) v konkrétním zařízení. 

 

2. Kpt. 3. nazvaná „Spokojenost seniorů s kvalitou svého života“ postrádá strukturu, nejsou v ní 

vymezeny základní pojmy (spokojenost, kvalita života), autorka nečerpá z odborné literatury,  

která je na problematiku kvality života ve stáří zaměřena. 

 

3. V kpt. 4., v níž je popsáno šetření zaměřené na míru životní spokojenosti mezi seniory ve dvou 

typech  rezidenčního zařízení, je zformulována jedna hypotéza.  V závěrech šetření ale studentka 

vyvrací či potvrzuje celou řadu aspektů spokojenosti (zdraví, vztahy, práci, finance... atd). 

 

4. Není jednotná forma citací v textu. Někde jsou uvedeny v uvozovkách kurzívou (např. s. 13, 

16) jinde pouze v uvozovkách (např. s. 15, 16), jinde je uvedena stránka, ale chybí uvozovky i 

kurzíva (např. s. 13). V kpt. 2.3.1 a 2.3.2 nejsou uvedeny zdroje, z nichž studentka jistě čerpala. 

 

5.  Poměrně časté jsou neobratné formulace a překlepy. Ani formální úprava práce není zcela v 

souladu s doporučeními, která jsou uvedena na internetových stránkách UK HTF (např. hlavní 

kapitoly nezačínají na samostatné stránce /kpt. 2, 3, 4/). 

 

Rozsah práce je přiměřený.  

Jazyková ani stylistická úroveň práce nejsou příliš dobré (připomínky). 

Za přínosné však považuji dotazníkové šetření, v němž byl použit standardizovaný dotazník 

spokojenosti, a jeho závěry. Zajímavé jsou některé vlastní úvahy a postřehy z praxe, jimiž 

studentka práci doplňuje a také fotodokumentace. 

 

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a požadavky kladené na odbornou práci. 

 

Bakalářskou práci hodnotím v závislosti na průběhu obhajoby:                       velmi dobře - dobře                                          

 

 

 

 

V Praze dne 22.7.2011                                                      MUDr. Jiřina Ondrušová 


