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Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 x   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x x  
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práce se zahraniční literaturou včetně 
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adekvátnost použitých metod x    
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x    
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apod.) 

 x   

  

 

Práce    je   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně - velmi dobře  
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Otázky k obhajobě: 

  

 

1. Jaké faktory mohou hrát roli, že socioekonomické podmínky či omezená hybnost 

nemají takovou váhu jak se předpokládalo? 

  

  

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 
Velmi dobře zpracovaná BP, jak teoretická tak praktická část. 

Zpracované téma je velmi zajímavé s pečlivě připravenou a zpracovanou oblastí praktické části 

věnující se anketnímu dotazování. Jedná se o nosné téma v oblasti problematiky stáří na jehož 

získané výsledky by bylo vhodné v budoucnu navázat. 

V praktické části autor splnil cíle i úkoly stanovené v BP. Výsledková část je pilotní, ověřovací a 

může sloužit jako úvodní etapa pro zpracování následujících odborných prací.  
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