
 
 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
posudek vedoucího práce 

 

Práci předložil(a) student(ka):   Tereza Jánská 

 
Název práce: Ovdovělé seniorky (osamocení, způsob života, pomoc rodiny). 

 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci ve firmě): Prof. dr. Hynek Jeřábek 

 
1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): Cílem práce Terezy Jánské, jak sama na str. 6 

v úvodu píše je „… zkušenost a zvládání osamocení ovdovělými seniorkami.“ Dále se zaměřuje 
i „… na strategie zastoupení funkce manžela, které během této fáze života seniorky používají ke 
zmírnění deprivace osamocením.“ (s.6) V práci řeší tři klíčové otázky: a) „Jak pocit osamocení 
formuje život a životní šance ovdovělých seniorek?“ b) „Jak toto osamocení ovlivňuje vnímání 
solidarity a vztahy mezi ovdovělou seniorkou, její rodinou a přáteli/sousedy?“ c) „Jak je 
prožívání osamocení ovlivněno kontextem města a venkova a jejich odlišnými šancemi pro 
život?“  
Autorka cíle splnila. Kromě předem předpokládaných témat prokázala důležitost zdraví pro 
udržení autonomie a také vztah mezi autonomií a lepším zvládání osamocení. Prováděné 
polostrukturované rozhovory doplnila vyplňováním dotazníků, s jejichž pomocí odvodila 
samostatnost (IADL) a soběstačnost (BADL). 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,  

vhodnost příloh apod.): Tereza Jánská rozdělila práci na teoretickou část, v níž pojednala 
všechna předem plánovaná témata opřená o dostatek relevantní sekundární literatury. 
V metodice popsala způsob sběru dat i jejich adekvátně zvolenou analýzu. Opírá se o 10 
rozhovorů s ovdovělými seniorkami a tato data doplnila o rozhovory s jejich dětmi. Metodiku 
doplnila v příloze informacemi o indexech IADL a BADL a schématem polostrukturovaného 
rozhovoru. 

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): Práce je přehledná, 
srozumitelná, vhodně strukturovaná, korektně odkazuje a je bez chyb. Má dostatek pramenů.  

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  

originalita myšlenek apod.): Práce je vhodně zaměřená. Autorka se vyhnula schématičnosti. 
Přiměřeným způsobem cituje. V závěrech porovnává svá zjištění s tvrzeními teorie a v zásadě 
tuto teorii potvrzuje a svá data validizuje. Protože se opírá o tématicky širší okruch pramenů, 
svým způsobem svými daty propojuje jejich teze a zjištění.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 

tři):  1. Jakou roli hraje zdravotní stav v životě seniorek?  

       2.  Vysvětlete souvislosti autonomie seniora s fenoménem jeho osamocení!   
  

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): výborně 

 
Datum:   5. května 2019          
            
     Podpis: 


