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

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah absolventské práce se shoduje s jejím názvem a se stanovenými cíli.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce má jasnou strukturu, která umožňuje snadnou orientaci v textu. Je rozdělena do kapitol, které na sebe 

logicky navazují. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Formální a jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

    1           2     3       4 

 

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

Grafy, které jsou použity  v absolventské práci, jsou přehledné a  vhodně doplňují obsah práce.  

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Autorka přistupovala k práci velmi odpovědně, účastnila se konzultací a projevovala hlubší zájem o danou 

problematiku. 

    1           2     3       4 

 

 



 

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

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Použité zdroje jsou zahrnuty v dostatečném množství a jsou odpovídající tématu a typu práce. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

V teoretické  části absolventské práce autorka nejprve seznamuje čtenáře s Domovem Sue Ryder, s historií, 

s financováním, s cíli a principy tohoto zařízení. Dále se již věnuje aktivizaci seniorů a kognitivním funkcím. Velmi 

pečlivě se zaměřuje na dělení a popis kognitivních funkcí. V neposlední řadě se autorka zabývá projevy stárnutí a 

aktivizačními programy. 

Teoretická část absolventské práce je zpracována systematicky, pečlivě. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe 

logicky navazují. Práce obsahuje vše podstatné z dané problematiky. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

V praktické části autorka stanovila hypotézy, popsala skupinu respondentů, postup práce a uvedla kdy a kde 

dotazníkové šetření probíhalo. 

Otázky v dotazníkovém šetření jsou vybrány vhodně k danému tématu. Výsledky jsou zaznamenány obsahově 

správně i zpracovány adekvátně po grafické stránce. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr teoretické a praktické části práce je zcela vyhovující. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuze je věcná, odborná, shrnuje poznatky práce. Závěr je stručný, ale výstižný. 

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Autorka práce si zvolila téma aktivizačních programů pro udržení kognitivních funkcí u seniorů. Toto téma není 

příliš frekventované a populární pro výběr absolventských prací. Autorka se mu věnovala pečlivě,  s hlubokým 

zájmem a vytvořila zajímavou a hodnotnou práci, která může být podnětná pro všechny, kteří pracují se seniory. 

Zvláště bych tuto práci doporučila aktivizačním pracovníkům v zařízení pro seniory a studentům sociální práce, 

kteří se chystají na praxi k cílové skupině seniorů. 



      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Jak byste charakterizovala  pracovníka, který se věnuje aktivizačním programům v zařízení pro seniory? Jaké by 

měl mít vzdělání? Jaké by měl mít lidské kvality? 

        

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

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

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 30.5.2015      Podpis:         

  


