
Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno studenta/ky:  Vondráková Sandra  

Jméno oponenta bakalářské práce:  Mgr. Jana Poláčková

Téma práce: Ovlivnění kvality života seniora změnami ve stáří

Cíl práce: Zjistit, zda existují rozdíly ve využití volného času seniorů ne vesnici a ve 
městech, seznámit s celou problematikou života seniorů

Počet stran textu (Úvod – Závěr):    48

Počet stran příloh: 3  

Celkový počet odborných pramenů: 39

1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Splnění cíle         x

Samostatnost studenta                      
při zpracovávání  tématu         x 

Vyváženost teoretického výkladu      
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a subkapitol

        x

Práce s odbornou literaturou, (citace, 
parafráze, dodržení citační normy)         x

Adekvátnost použitých metod       
při zpracovávání tématu         x 

Hloubka provedení analýzy          
(ve vztahu k tématu)         x

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky,
poznámkový aparát, přílohy)

         x

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem)

         x

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.



2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii:

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě:
1/ Proč jste si zvolila pro své působení a výzkum právě seniory, co Vás k tomu vedlo?
2/ Zhodnoťte úroveň péče o seniory z hlediska sociální politiky našeho státu.
3/ Uveďte, proč podle Vás je generace dnešních seniorů více nábožensky orientovaná než 
mladší generace, jak uvádíte.

Oceňuji rozsáhlý počet studijních zdrojů
Téma je aktuální a diskutované
Autorka realizovala vlastní praxe v domovech pro seniory, což je velmi cenné
Za zajímavé a zdařilé považuji kapitoly o víře, spiritualitě a smyslu života
Celkový počet dotazníků je 80, což považuji za dostačující, i jeho struktura je v pořádku

4.  Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně až velmi dobře
(výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a)

V Praze  dne 4.5.2017                Mgr. Jana Poláčková
           podpis oponenta bakalářské práce
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