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Volba tématu 
Problematika spirituálních potřeb klientů je řešena teprve v posledních dvaceti letech. 
Závěrečné práce, věnované této oblasti potřeb, jsou zatím nepočetné. Proto výběr tématu je 
přínosný, ale i obtížný. Autorka přistoupila k řešení úkolu velmi zodpovědně a s velkým 
zaujetím. 
 
Teoretická část 
 
Zpracování literatury je rozčleněno do 3 kapitol, které jsou logicky seřazeny. Abstrakt a 
klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti z okruhu lidských potřeb obecně a 
spirituálních potřeb zvláště. Je věnována pozornost i náboženskému vyznání a konečnosti 
lidského bytí. 
Autorka vyhledala a prostudovala imponující množství domácích i zahraničních publikací, 
využila informací, získaných na internetu. Dokázala dobře využít poznatky z literatury a 
zkombinovat je s vlastními názory a znalostmi. Použité zdroje správně a dostatečně cituje. 
Práce s odborným jazykem odpovídá očekávané úrovni. 
 
 
Empirická část 
Úvodem empirické části práce je formulován sledovaný problém, stanoveny cíle a 4 
hypotézy, které vyplynuly z dílčích cílů. Je dobře popsána metodika a organizace výzkumu, 
který byl smíšený. 
Užité metody jsou vhodné vzhledem k tématu práce. Výsledky jsou zpracovány velice pečlivě 
s analýzou a hodnocením. Pro textové zpracování byl použit počítačový program Microsoft 



Office Word 2007.  Pro matematické zpracování byl použit program MS Excel, který umožnil 
výsledky uvést jak v absolutní tak i relativní četnosti a zpracovat do přehledných tabulek i 
grafů. 
Autorka pracovala s třemi nepočetnými soubory respondentů, ale vytěžila od každého velké 
množství informací díky rozhovoru, kterým doplnila informace, dosažené dotazníkovým 
šetřením. Materiál, který  získala, bezezbytku zpracovala a využila. 
Diskuse je zpracována pečlivě, autorka věnuje pozornost všem čtyřem hypotézám. 
Z diskuse i závěru je zřejmé, že diplomantka si je vědoma určité opatrnosti při interpretaci 
výsledků, které byly získány od nepočetných sledovaných souborů. 
Na základě výsledků vypracovala doporučení pro praxi. 
Stanovené cíle byly splněny, šetření potvrdilo platnost dvou hypotéz. 
 
Přílohy  
Kvalita 5 příloh na 8 stranách odpovídá zvyklostem. 
 
Formální zpracování práce 
Předložená práce je v souladu s normami a zákonnými ustanoveními, jsou respektovány 
požadavky na psaní závěrečných prací. 
Seznam literatury uvádí 84 monografií, časopiseckých prací,  internetových zdrojů, vyhlášek a 
zákonů. Prostudované a použité literární zdroje jsou uváděny podle platné citační normy. 
Práce má 94 stran textu s 11 přehlednými tabulkami a grafy.  
 
Celkové hodnocení  
Z formálního i obsahového hlediska odpovídá předložená práce sledovaným cílům, žádných 
závažnějších chyb nebo nepřesností se studentka nedopustila. 
Výsledky jsou prakticky použitelné a podnětné pro další studie s podobným  zaměřením. 
Autorka prokázala, že dovede pracovat s odbornou literaturou, shromáždit a zpracovat 
potřebná fakta a  výsledky zinterpretovat. Po celou dobu přípravy bakalářské práce s velkým 
zaujetím řešila problém, který osobně poznala, byla velmi aktivní a kreativní. 
 
Doporučuji proto, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby a práci klasifikuji 
stupněm  v ý b o r n ě. 

 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 

1) Zjistila jste značné rozdíly ve spokojenosti se saturací potřeb u skupin řeholních sester 
a obyvatelek domova důchodců. Myslíte, že jde o spokojenost nebo nižší hodnoty 
jsou dány absencí těchto potřeb? 

 
     2) Jaká opatření navrhnete pro obyvatelky domova důchodců? 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                       PhDr. Alena Mellanová, CSc. 
 
V Praze dne 29. ledna 2013. 



 
           

 


