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Stručný popis přípravy ČR na stárnutí obyvatel se zaměřením na 
připravenost vybraných služeb pro seniory na území správního obvodu 
města Poličky a možnosti jejich finančního zabezpečení bez veřejných 
finančních zdrojů v konkrétním zařízení pro seniory Dům s pečovatelskou 
službou „Penzion“ Polička. 

Vedoucí diplomové práce Doc. Ing.arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D. 
Konzultant diplomové práce Ing. Táňa KARLÍKOVÁ 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti X   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
X    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Pozitivně hodnotím samostatnost a aktivitu diplomantky při shánění podkladových materiálů. Textu lze 
vytknout pouze dílčí formální nedostatek (seznam použité literatury není abecedně seřazen). Jinak práci 
hodnotím kladně. 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Jak je správní obvod města Poličky připraven na stárnutí svého obyvatelstva? 
2) Uvažovala jste o konkrétních krocích, případně již nějaké činíte, při přípravě na své 

stárnutí a s tím spojené - zvláště ekonomické - otázky? 
 
Práce    JE   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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