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Název práce 
 

Autor posudku 
 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

6 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

5 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

6 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

5 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

6 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

6 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

5 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

7 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

5 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné uplatnění 
v teorii či praxi daného oboru). 

6 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě 1. Na základě jakých kritérií jste změřila kvalitu života ve Vámi 

vybraném zařízení?  

2. K obhajobě, prosím, předložte analýzu doporučení, která jste 

zjistila Vaším šetřením? Porovnejte výsledky rozhovorů 

jednotlivých seniorů mezi sebou. 

 

 
 
 
 
 
 

Pavla  HILDEBRANDOVÁ 

Možnosti zvyšování kvality života seniorů v Domově s pečovatelskou službou 

v Týnci nad Sázavou 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



Poznámky - V práci chybí obecné informace o zvoleném tématu.   

- V práci je obsaženo minimum odkazů na zdroje, které jsou 

uvedeny v „použité literatuře“.  

- Na straně 12 je vedle formy odkazu uvedena přímá citace (ČSU 

2009, str. 31), ale text tomu neodpovídá, protože není 

v uvozovkách. Správně není uveden ani odkaz na zdroj, 

neodpovídá platné citační normě.  

- V práci též chybí bližší informace o oslovených respondentech. 

Autorka práce na straně 10 uvádí, že se jí podařilo získat 

odpovědi od 32 respondentů výše uvedeného zařízení, ale 

v textu není možné dohledat žádné výsledky, analýzy. V příloze 

autorka přikládá pouze přepis 8 rozhovorů. Na téže straně 

autorka též uvádí, že oslovila i 10 seniorů, kteří žijí na vesnici 

(v přirozeném prostředí), což nekoresponduje s názvem práce.  

- V části „4 Analýza zjištění“ mohla autorka práce vyhodnotit - 

srovnat jednotlivé oblasti odpovědí seniorů v Domově 

s pečovatelskou službou. Rozdíly či shody mohla graficky 

zobrazit do tabulky. Též mohla porovnat oblasti rozhovorů mezi 

seniory, kteří žijí v přirozeném prostředí a v Domově 

s pečovatelskou službou. 

- V části „4.4 Zhodnocení analýzy“ oponentka neobjevila žádné 

zhodnocení, žádné návrhy na změny, na zvyšování kvality života 

seniorů tak, jak je avizováno v názvu práce. 

- Názvy kapitol či podkapitol často nekorespondují s jejich 

obsahem.  

- Název práce „Možnosti zvyšování kvality života seniorů 

v Domově s pečovatelskou službou v Týnci nad Sázavou“ 

neodpovídá obsahu práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 9.6.2013 Jaroslava Hanušová 


