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Studentka si pro svou bakalářskou práci vybrala smysluplné téma, vhodně zapadající do oboru jejího 

studia. Práci strukturovala jako teoreticko-empirickou. Cílem práce, který by měl být zmíněn i 

v anotaci, bylo sledování faktorů ovlivňujících kvalitu života seniorů na vesnicích. Teoretická část 

pojednávala o klíčových tématech, jako je stárnutí a stáří, kvalita života, autonomie ve stáří, život na 

vesnici a další, čímž si autorka připravila podklad pro kvantitativní průzkum, který byl popsán 

v empirické části práce. Zadání práce považuji za vhodné, vzhledem k roztříštěnému sběru dat bylo 

splnění zadání náročnější. 

Zvolený postup řešení korespondoval s tématem a záměrem autorky, kdy chtěla po teoretickém 

probádání tématu využít získaných znalostí k sestavení dotazníku a posbírání dat mezi vybranými 

seniory žijícími na vesnicích. 

Z hlediska odborné úrovně považuji práci za velmi dobrou, autorka pracuje s dostatečným množstvím 

literatury, avšak mohla též zapojit literaturu cizojazyčnou. V teoretické části se snaží porovnávat 

názory různých autorů, v praktické části mohla zmínit větší množství obdobných výzkumů pro 

srovnání svých zjištění. 

Formální stránka práce snižuje celkovou kvalitu textu. Lze se dopátrat občasných formulačních 

nepřesností (např. nejednotné formulace bodů na str. 19, „vyplívá“ na str. 40 a 44, slovní spojení „o 

něco menší polovina“). Za podstatnou chybu pokládám neoddělování číslic a symbolu % mezerou. 

Dále bych považovala za vhodnější nedávat citovanou literaturu do poznámky pod čarou, nýbrž 

odvolávat se přímo v textu na autory, kteří jsou citováni v seznamu literatury na konci práce, pomocí 

závorek. Toto je však věc zvyklostí. U grafických součástí empirické části práce postrádám zmínění 

jejich zdroje – např. vlastní průzkum. V některých případech bych místo stále se opakujících 

koláčových grafů považovala za vhodnější užít jiného typu, např. sloupcového. Interpretování 

procentuálních výsledků, pokud se jedná o malý počet respondentů, může být zkreslující. 

Věta na str. 35 „Sociální pracovnice musela velmi podrobně znát danou lokalitu, tj. mít dobrou 

sociologickou znalost prostředí, ve kterém působila.“ není korektní. Znalost lokality a sociologická 

znalost prostředí nejsou totožného významu. 

Věta na str. 38 „Dotazníkové šetření bylo vybráno z toho důvodu, že umožňuje velmi rychle získat 

informace od velkého množství respondentů, což přispívá ke zvýšení platnosti a spolehlivosti získaných 

výsledků.“ není v pořádku. Rychlost sběru dat od většího množství respondentů neovlivňuje validitu 

ani reliabilitu výsledků. 

Kladně hodnotím, že autorka udělala předvýzkum, na jehož základě poupravila některé otázky 

v dotazníku. Rovněž oceňuji, že přizpůsobila velikost písma věku respondentů. 

K obhajobě navrhuji následující otázky. 

1. Na str. 19 uvádíte závěry Sýkorové: „Staří lidé jsou známí tím, že mají nízké finanční 

prostředky, ale nestěžují si, snaží se s penězi vyjít a podporovat své členy rodiny“. Považujete 

toto tvrzení za platné ve světle Vašich výsledků, znalostí a zkušeností?  



2. V čem spatřujete hlavní přínos své práce? Co Vás na výsledcích překvapilo? 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C. 

 

 

V Praze 26.6.2017      PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 


