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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Autorka cíle vymezuje v úvodu a rekapituluje v závěru práce. Cílem je popsat činnost vzdělávacího 

centra pro seniory Elpida z pohledu seniorů, kteří toto centrum navštěvují. Dále se zabývá motivací 

a obecně potřebami seniorů v kontextu jejich finanční situace a informovanosti o centru. Autorka si 

v kapitole 5.1 stanovuje 7 výzkumných otázek, které jsou jasně formulované a vhodné pro zvolenou 

metodologii.  

 

Obšírnější shrnutí zjištění a odpovědi na výzkumné otázky však v práci chybí. Čtenář si musí na 

otázky odpovědět při čtení příslušných citací kvalitativního výzkumu případně z poměrně stručného 

závěru. V kapitole 6.3 Shrnutí, která následuje po analytické kapitole, by čtenář předpokládal 

sumarizaci zjištění a pokus o syntézu informací získaných z výzkumu. Kapitola namísto toho 

obsahuje pokus o metodologickou reflexi. 

 

V teoretické části se autorka věnuje vymezení pojmů, dále popisuje samotné centrum Elpida, 

pokračuje strategickým dokumentem MPSV a následně přidává kapitolu Teoretické východisko. 

V této rozebírá sociální exkluzi jakožto klíčové teoretické východisko práce. V závěru práce ani 

v samotné analýze však autorka s východisky příliš nepracuje a nesnaží se k nim vracet. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Rozsah literatury je pro bakalářskou práci postačující. Cizojazyčné texty používá autorka 

sporadicky, a to pouze v metodologii.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Kvalitativní výzkum je postavený na hloubkových rozhovorech s klienty centra Elpida. 

Metodologické aspekty jsou popsány korektně. Prezentace sekundárních dat je v pořádku. Je škoda, 

že autorka namísto snahy o hlubší analýzu kvalitativních dat jen předkládá obšírné výpisy citací 
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respondentů tematicky dle položených otázek. 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka podkládá závěrečná tvrzení vlastním empirickým materiálem (vybranými citacemi) a 

sekundárními daty. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano jsou. Autorka pracuje i se sekundárními daty, přesněji s výsledky jiných šetření, a odděluje 

vlastní tvrzení a zjištění od převzatých. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Formální náležitosti jsou slabou stránkou práce. 

 

Práce obsahuje dvakrát kapitolu 6.3. Do obsahu jsou zahrnuty kapitoly přiloženého projektu. Při 

použití zkrácených bibliografických citací u některých zdrojů není možné, aby čtenář identifikoval 

zdroj – např. při citování MPSV př. Strana 4 (MPSV: 25) – v bibliografii jsou ale 3 zdroje příslušné 

MPSV. Např. na str. 12 se vyskytují odkazy na webové stránky uvedené pouze pod čarou bez plné 

bibliografické citace. Pod převzatými grafy chybí plný pramen a strana – př. Str. 8 „Zdroj: MPSV“ 

 

Práce také postrádá jazykovou korekturu. Přebývají v ní desítky čárek. Vyskytuje se i chyba ve 

shodě podmětu s přísudkem např. str. 36 „… (senioři) byli dotazování v rámci čtyř okruhů otázek, 

které nastiňovali podstatné oblasti zkoumané problematiky:“  

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Autorka na straně 27 rozebírá etické aspekty svého výzkumu – zejména svoji zodpovědnost za 

dodržení anonymity dat – tak, aby nemohl být respondent identifikován. Autorka sice respondenty 

anonymizuje pomocí čísel, následně ale používá citaci, ve které je možno snadno identifikovat 

respondenta i jeho rodinné příslušníky – kdo je primářem oddělení si může kdokoliv najít na 

internetu. Navíc v kontextu, který je eticky minimálně sporný: 

 

,,Ne. Syn bude primářem v Bohnicích v blázinci, je to největší.. největšího oddělení. Teď má 

dvojčata ten debil udělal jedno a za půl roku do toho vlítla znova. No a navíc vona má ještě 

roztroušenou sklerózu tady, jo. Jsem řikal, ty vole proč sis bral tu káču blbou tohlencto. Ještě kdyţ si 

tady. Tak teď maj do tří roků tři děti. Takţe ten kluk kdyby aspoň by mi vyluxoval, nebo mi něco 

udělal, nemám nikoho teda. Tak to jsem nešťastnej. To je jediná věc, co jsem nešťastnej. Jsem sám a 

bohuţel... [...]" (str. 27) 
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

Jak byste řešila problém s nedodrženými zásadami anonymity respondenta a jeho rodiny? 

 

Co znamenají vaše zjištění v kontextu sociální a vzdělávací politiky ČR? Doplňte, jak je využít při 

naplňování strategie ve vámi citovaném dokumentu. 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: velmi dobře či dobře (v závislosti na obhajobě) 
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