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1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Stupeň splnění cíle
x

Vyváženost teoretického výkladu     a
praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol 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 u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.



2. Slovní hodnocení (1 normostrana textu dle přiložené osnovy):

1/ Co Vás vede k výběru právě tématu seniorů a jejich života?
2/ Přibližte prosím materiál „Evropská stříbrná kniha“, který zmiňujete.
3/ Vyjádřete vlastní názor na postoj společnosti ke stáří a na úroveň pomoci a péče o seniory.

Zvolené  téma  je  velmi  aktuální,  diskutované  a  potřebné  k řešení  vzhledem  ke  stárnutí
populace.
Celá teoretická část  je psána velice kultivovaně,  přibližuje problematiku stáří  se vším,  co
k němu patří, byť jsou to informace všeobecně známé.
Oceňuji kapitoly o akčním plánu apod., které přinášejí zajímavé nové informace.
V praktické  části  byl  zvolen  rozhovor  s vhodnými  otázkami.  Ovšem  rozhovory  byly
provedeny jen na velmi malém vzorku respondentů, nemají příliš vypovídající hodnotu, jsou
spíše ilustrační a zajímavě dokreslují problematiku.

3.  Absolventská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě.

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

V Praze  dne  1.7.2017 Mgr. Jana Poláčková
                 podpis oponenta absolventské práce
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