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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu X      

Členění kapitol, návaznost X      

Práce s odbornou literaturou   X      

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce  X      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací X      

Vhodnost a správnost použitých metod X      

Popis, vysvětlení použitých metod   X    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  X      

Přehlednost, jasnost X      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň X      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky X      

Rozsah X      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    X    

Dosažení stanovených cílů X      

Význam pro praxi, osobní přínos X      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika X      

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



 
 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Autorka pro svou práci zvolila téma aktivizace seniorů. Zabývala se mírou využití aktivizací 

v konkrétním domově pro seniory. Práce je na velmi dobré úrovni, vyzdvihnout si dovolím především 

zpracování výsledků, kde se autorka neomezuje na pouhé komentování grafů, ale v textu nabízí i další 

informace a souvislosti. Obdobně kvalitně je zpracována i diskuze.  

Za dílčí nedostatek považuji nedopracovanou metodiku, v níž bych přivítala podrobnější rozpracování 

výzkumných otázek (u některých otázek z dotazníku není zřejmá vazba na výzkumné otázky), a také 

zpracování závěru, ve kterém jsou odpovědi na výzkumné otázky formulovány spíše obecně.  

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. V práci zmiňujete, že část seniorů se účastní aktivizace v páru a část individuálně. Které 

aktivizační činnosti je v daném zařízení možné realizovat v páru/individuálně? Které další byste 

doporučila? 

2. Mohla byste prosím podrobněji okomentovat výsledky vztahující se k otázce č. 7? Např. jak 

rozumíte tomu, že více než polovina respondentů uvedla rodinu a téměř polovina přátele mimo 

DS (což je vyšší zastoupení než čas trávený s ostatními klienty domova)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

VÝBORNĚ MINUS 

 

 

 
Dne: 5. 6. 2017        Adéla Michková 

          

 

 

 


