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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Studentka Martina Panožková zpracovala bakalářskou práci na zajímavé a aktuální téma. Studentka
vhodně a poměrně uceleně interpretuje výsledky výzkumného šetření. K práci mám několik výtek
z hlediska obsahového.
Anotace práce ne zcela vystihuje podstatné informace o práci. Zároveň úvod je, dle mého názoru,
úvodem do zkoumané a popisované problematiky. V teoretické práci některé kapitoly nekorespondují
s cílem výzkumného šetření a jednotlivá témata nejsou obsahově propojena.
Ve výzkumné části není uvedeno na základě jakých poznatků studentka stanovila výzkumné otázky.
V metodice práce není jasně popsáno převzetí dotazníku od pracoviště a není popsána provedená
modifikace nástroje.
Studentka uvádí, že některým klientům pomáhala s vyplněním dotazníků a zároveň popisuje
zachování anonymity použitím krabice na sběr dotazníků.
V interpretaci výsledků se domnívám, že by bylo přehlednější, kdyby studentka relativní četnost
u otázek hodnotících aktivity, kterých se klienti nezúčastňují všichni, vypočítávala z celkového
souboru respondentů.
Přes všechny uvedené výtky je bakalářská práce Martiny Panožkové zpracována kvalitně a přehledně
a doporučuji ji k obhajobě.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
 Prováděla jste test MMSE u všech klientů zařízení? Kolik klientů bylo schopno absolvovat vaše
dotazníkové šetření?
 Jak jste využila při interpretaci výsledků data související s pohyblivostí klientů?
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