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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: 

 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na depresivní stavy institucionalizovaných seniorů. 

V teoretické části studentka vymezuje základní pojmy stáří a stárnutí, sociální služby pro 

seniory a depresivní stavy.  

Ve výzkumné části autorka seznamuje čtenáře s výzkumnými otázkami a technikou výběru 

výzkumného vzorku – volí kvantitativní výzkumnou strategii, kdy nástrojem je dotazníkové 

šetření GDS – 15 a následně u zjištěných klientů ohrožených depresivní poruchou použit 

nestandardizovaný dotazník, který zjišťoval zejména subjektivní pocity klientů spojené 

s pobytem v zařízení.  

Výsledky jsou přehledně interpretovány. Cíle práce byly splněny. Pozitivně hodnotím 

praktické využití výsledků práce v jejím závěru, a to jejich poskytnutí vedení DPS v krajském 

městě, kde výzkum probíhal. Vytýkám pouze velmi stručnou anotaci.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1) V bakalářské práci uvádíte, že nezbytným preventivním opatřením vzniku deprese je 

poskytování služeb na základě individuálního plánu vytvořeného společně s klientem. 

Setkala jste se reálně s tímto přístupem? 

 

2) Jak by se podle Vás dal napravit pro seniory chybějící kontakt s rodinou? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

        výborně 

 

 

 



 
 

Dne: 14. 8. 2017                                           

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

        Podpis  

 

 

 


