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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 předkládané bakalářské práce si zvolila téma Priority v péči o klienta 

s Alzheimerovou demencí v domácím prostředí z pohledu pečujících. Jedná se o téma velice 

aktuální, jelikož problematika Alzheimerovy demence na základě zvyšujícího se zastoupení 

v populaci seniorů se netýká pouze mnoha jedinců v populaci, ale i jejich blízkých, kteří se 

často angažují v péči o tyto jedince. 

Práce se zaměřuje na zjištění priorit pečujících v souvislosti s péčí o takto nemocné lidi. 

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována na základě 

analýzy odborné literatury, autorka v textu správně zachází s citacemi.  

Praktická část byla realizována jako výzkumné šetření kvalitativní, kdy data byla získána 

formou strukturovaného rozhovoru celkem od sedmi respondentů, kteří pečují o osobu 

s Alzheimerovou demencí. Otázky rozhovoru jsou součástí příloh práce.  

Autorka pro účely výzkumu formulovala čtyři výzkumné otázky, kdy druhá a třetí výzkumná 

otázka se na str. 33 zřejmě nedopatřením opakuje, v ostatních částech práce jsou bez chyby. 

Chybí zde výzkumná otázka „Jak pečující vnímají finanční stránku péče?“ 

V diskusi autorka konfrontuje zjištěné výsledky s literaturou. Z tohoto hodnocení pak 

odvozuje naplnění stanovených cílů výzkumu.  

Praktickým výstupem práce je informativní brožura s možnostmi podpory pečujících. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 
 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1) Jak vnímáte dostupnost denních stacionářů pro osoby s demencí v různých lokalitách 

v České republice? 

 

2) Domníváte se, že je dostatek kvalifikovaného personálu, který je schopen se 

erudovaně postarat o lidi s Alzheimerovou demencí? 

 
 

 

 

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

 

     výborně 

 

 

 
Dne: 14. 8. 2017  

           ........................................................... 

                     Podpis  



 
 

 

 

 


