
 
 

Posudek oponenta závěrečné práce 

(bakalářská práce) 

Název práce: Role pádů v životě seniorů žijících v domácím prostředí 

Autor práce: Markéta Zezulová 

Studijní program: B5341 Ošetřovatelství 

Studijní obor: Všeobecná sestra   

Akademický rok:2016/2017 

Oponent práce: Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. 

 
 

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: 

 

Studentka si za téma své bakalářské práce zvolila problematiku pádů u seniorů žijících 

v domácím prostředí. Volbu tématu považuji za vhodnou a aktuální. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou velkých celků. Teoretická část charakterizuje stárnutí a 

stáří, následně pády včetně jejich prevence a dále se zaměřuje na domácí prostředí. Teoretická 

část tvoří vhodné východisko pro výzkumnou část.  

Cíle práce a výzkumné otázky vycházejí z tématu práce. Pro sběr dat zvolila studentka 

metodu dotazníkového šetření. Výsledky jsou zpracovány do přehledných grafů a tabulky a 

vyjádřeny pomocí absolutní a relativní četnosti. 

Stanovené cíle byly splněny. Pozitivně hodnotím vytvořený edukační materiál. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

 
 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jak využijete výsledky své práce ve své ošetřovatelské praxi? 

 

2. Proč jste do dotazníku nezařadila otázku, která by u respondentů zjišťovala nějaké 

pohybové omezení, či používání kompenzační pomůcky? 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

       výborně 
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