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A. obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  

    

Práce splňuje cíle zadání. 
    

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu. 
    

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  

    

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich dis-
kutováno. 

    

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  

    

B. formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná. 

    

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený. 
    

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, 
využití pro praxi) 
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Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):  

Studentka se zabývá tématem : trávení volného času klientů v konkrétním domově pro seniory.   

Z celé práce je vidět, že se jedná o téma, které autorku bytostně zajímá. Je na něm citově zain-

teresovaná a překonávání problémů, které přicházejí, ji pomáhá růst jak profesně, tak i osob-

nostně. V teoretické části nás velmi fundovaně seznamuje se stárnutím lidské populace, pojmy 

„ stáří a stárnutí“, problematikou odchodu do důchodu, změnami a nemocemi ve stáří a hlavně 

potřebami seniorů. Velmi dobře jsou zpracovány kapitoly „ Umístění seniora do pobytového 

zařízení“ a „Péče o seniory – pobytové zařízení“ a „Fukce volného času“. Empirická část se 

věnuje tématu „Využití volného času v domově pro seniory“ . Na výzkumné otázky: „Jaké vol-

nočasové aktivity domov pro seniory nabízí? „ a „Jak jsou klienti domova pro seniory spoko-

jeni s možnostmi trávení volného času?“ získává autorka odpovědi, které velmi   dobře analy-

zuje a obohacuje svými zkušenostmi.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji pro 

tuto práci stupeň : výborný. 

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ano  

Práci doporučuji k obhajobě: ano  

Návrh klasifikačního stupně: výborný  

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): 

Souvislost vzdělání respondentů s nároky na náplň volnočasových aktivit v domově pro se-

niory.  
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