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Student: Michal Kristen
Datum narození: 29.01.1991
Identifikační číslo studenta: 58881462

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Demografie
Studijní obor: Demografie se sociologií
Zaměření:
Identifikační číslo studia: 349658
Datum zápisu do studia: 30.08.2011

Název práce: Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v
Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických
charakteristik

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Kristýna Rybová

Datum obhajoby : 09.09.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: V úvodu obhajoby autor stručně představil hlavní cíle předkládané

bakalářské práce – jednalo se o analýzu klientů domů pro seniory
pomocí základních demografických nástrojů a pomocí analýzy
přežívání. Autor si pro analytickou část práce vymezil tři samostatné
výzkumné otázky, kterým se věnoval. Hlavní výsledky byly
souhrnně představeny v závěru prezentace. Vedoucí práce ve svém
posudku ocenil aktuálnost tématu, schopnost autora zajistit si
samostatně nutná data i jeho nepochybné zaujetí tématem. Přesto
upozornil, že se autorovi nepodařilo vyvarovat se určitých
nepřesností, formulačních nedokonalostí a drobných chyb v textu,
navzdory jim však práci označil jako kvalitní. Posudek oponentky se
v základních bodech shoduje s hodnocením vedoucího práce, jako
pozitivní zmínila šíři užitých dat a srovnání obou zahrnutých krajů,
upozornila na několik drobných spíše formulačních či formálních
nedostatků práce. Autor na oba posudky reagoval aktivně a
odpověděl na vznesené dotazy, v rámci následné diskuse zaznělo
několik doporučení pro jeho další práci.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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