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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah AP se  shoduje se stanovenými cíli. Až hlavní cíl mi vysvětlil téma, které chce studentka 

zpracovat. Název AP není zcela shodný s jejím obsahem.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Bez připomínek 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

V textu jsou drobné stylistické a gramatické chyby (např. viz 1.1 Hlavní cíl) 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Grafy i tabulky jsou zpracovány srozumitelně a přehledně, jsou dobře okomentovány. V příloze č. 2 postrádám 

podrobnější komentář. 

    1           2     3       4 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Bez připomínek 

    1           2     3       4 

 



 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Bez připomínek 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

V teoretické části se studentka krom obvyklých zmínek o fenoménu stáří, zaměřuje na aktivizaci seniora a 

individuální plánování. Jednu podkapitolu věnuje sociálním službám poskytovaným ve zdravotnických zařízeních 

ústavní péče. 

 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktickou část věnovala studentka informacím o přímé práci a individuáním plánování na OSP ÚVN a sběru dat  

zpracovaných do přehledných grafů, které jednotlivě, detailně okomentovala. Odpovědi respondentů vypovídají 

realitu příslušné pobytové služby. Z grafů i jejich komentářů zjistíme hlavně klady práce se seniory, v 

některých komentářích mi chybí vysvětlení k negativním nebo neutrálním reakcím respondentů. Kladně 

hodnotím, že počet respondentů je shodný s počtem uživatelů sociálníc služeb OSP.  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Bez připomínek 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

V pořádku 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Tato AP by mohla být inspirací pro další zdravotnická zařízení, protože studentka skutečně prokázala význam 

sociálních lůžek a hlavně důležitý aspekt aktivizační péče, která celkově zlepšuje kvalitu života klientů. 

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
AP doporučuji k obhajobě 

Je dostačující počet lůžek na OSP v ÜVN? 



Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 31.5.2013      Podpis: Jarmila Viplaková 

    


