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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Barbora Doležalová vypracovala bakalářskou práci na téma: Účast seniorů na 

preventivních prohlídkách. Téma práce hodnotím jako aktuální a zajímavé vzhledem 

k vzrůstajícímu počtu stárnoucí populace a prodlužování věkové hranice. V teoretické části 

bakalářské práce autorka popisuje stáří, primární péči a preventivní prohlídky u seniorů, ve 

kterých zmiňuje aktuální změny z platné legislativy ČR. 

Práce je přehledná, studentka čerpala informace z dostatečného množství literatury. Cíle práce 

byly splněny. Diskuze je zpracována vzorově, studentka porovnává svoje výsledky s jinými 

pracemi. Za účelem odstranění nedostatků v informovanosti seniorů a účasti na preventivních 

prohlídkách u praktického, zubního a gynekologického lékaře vytvořila jako výstup práce 

edukační materiál pro pacienty. 

Studentka pracovala aktivně, na konzultace chodila připravená a projevovala velký zájem  

o danou problematiku.  

Předkládanou bakalářskou práci považuji za kvalitní a hodnotím výborně. 
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