
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Albertov 6, 128 43 Praha 2 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

www.natur.cuni.cz 

 
 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Bakalářská práce Michala Kristena „Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze 
a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik“ má celkový rozsah 62 
stran včetně příloh. Textová část práce má standardní strukturu a je rozdělena do pěti základních 
kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji přehled použitých zkratek, seznamy tabulek, obrázků, 
použité literatury a zdrojů. 

Michal Kristen si pro svou práci zvolil aktuální problematiku, které je v současnosti věnována 
velká pozornost. Téma institucionální péče o seniory hraje vzhledem ke zvyšujícímu se počtu 
osob ve věku 65 a více let a zejména 80 a více let v populaci stále větší roli. Bližší pohled na to, 
jaké osoby z hlediska věku, pohlaví a rodinného stavu jsou hlavními klienty zařízení pro seniory a 
jak dlouhou dobu průměrně v instituci stráví, je nejen zajímavý, ale může být i přínosný pro 
plánování tohoto typu zařízení na úrovni krajů i celé České republiky.  

Hlavním cílem předložené práce je zjistit a porovnat počty lůžek v domovech pro seniory na 
území hl. m. Prahy a v Jihočeském kraji. Práce také odpovídá na otázku, jestli se významně liší 
doba, kterou klienti stráví v domově pro seniory od svého příchodu do smrti v závislosti na 
daném domově pro seniory, pohlaví, rodinném stavu a kraji.  

Obsahová struktura posuzovaného textu do velké míry odpovídá vymezení problému a řídí se 
dosažením vytčeného cíle práce. V první kapitole autor uvádí čtenáře do tématu, podrobně 
popisuje metodu získání dat a stanovuje výzkumné otázky, na které chce ve své práci nalézt 
odpovědi. Druhá kapitola obsahuje popis domovů pro seniory obecně a specifika vybavenosti 
v Praze a Jihočeském kraji. Ve třetí kapitole jsou klienti v jednotlivých domovech pro seniory 
blíže analyzování z hlediska pohlaví, věku a rodinného stavu. Stěžejní částí práce představuje 
čtvrtá kapitola, která obsahuje analýzu přežívání seniorů v jednotlivých domovech pro seniory 
a odpovídá na otázku, zda se funkce přežívání mezi analyzovanými domovy liší. Závěrečná 
kapitola potom obsahuje shrnutí prezentovaných výsledků.  

Michalovi Kristenovi se v práci podařilo získat velké množství zajímavých dat o seniorech žijících 
v domovech pro seniory v Praze a Jihočeském kraji, která nejsou běžně dostupná. Pomocí 
popisné statistiky poukázal na to, že se jednotlivé domovy v řadě charakteristik liší nejen mezi 
sebou (např. průměrným věkem, věkem při nástupu, věkem při úmrtí, strukturou z hlediska 
rodinného stavu), ale i při srovnání se strukturou populace v odpovídajícím kraji. Zajímavé je také 
možnost porovnání zařízení pro seniory ve dvou krajích, které se svými charakteristikami 
významně liší. 

Z obsahového hlediska je nutno v předložené práci zdůraznit především tyto nedostatky:  

1. Autor často předpokládá, že je čtenář s problematikou obeznámen stejně podrobně jako 

on sám a že si tedy některé informace sám domyslí nebo že není třeba vše podrobně 

vysvětlovat. Autor v textu např. používá řadu pojmů z oblasti služeb a zařízení pro 

seniory, které však nikde blíže nevysvětluje a nesystematizuje a čtenář proto může být 

zmaten. 



 

 
 2 
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Albertov 6, 128 43 Praha 2 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

www.natur.cuni.cz 

2. V práci nalezneme srovnání věkové struktury obyvatel domovů pro seniory s věkovou 

strukturou v celém kraji, bylo by vhodné podobné srovnání provést i u struktury podle 

rodinného stavu. 

Formální nedostatky textu jsou spíše marginální, ačkoli některé formulace jsou méně 
srozumitelné, v práci se objevují překlepy a autor poměrně často používá první osobu 
jednotného čísla. 

Přes některé výhrady a kritické připomínky práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou 
práci a doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze dne 29.8.2014 

Mgr. Kristýna Rybová 

 


