
 

 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

 

Autorka práce:  Markéta Pilná 

Název práce:  Vzdělávání seniorů jako prevence domácího násilí 

Vedoucí práce:   doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.  

 

 

Základní údaje: rozsah 42 stran vlastního textu + soupis celkem 44 titulů použité literatury, a to 

v členění na tištěné (27) a internetové (17) zdroje + 3 přílohy  

 

Téma práce: velmi důležité až naléhavé, potřebující zkoumání, přitom doposud jen málo řešené   

Struktura práce: rozsahem i členěním kapitol a jejich částí přiměřená bakalářské kvalifikační práci, 

naplňující řešené téma 

Cíl práce: formulován v úvodu na str. 9: „upozornit na problematiku domácího násilí páchaného na 

seniorech a na potřebu vzdělávání, které je prevencí před domácím násilím“; lze konstatovat jeho splnění 

Teoretická část práce: kompilát z odborných zdrojů s menším podílem vlastního autorského textu; 

kapitoly a jejich části pokrývají potřebné aspekty řešeného tématu  

Použití terminologie: solidní (v kontextu silné opory o zdroje)   

Práce se zdroji informací: odpovědná, i když je zapotřebí konstatovat, že opora teoretické části o 

publikace jiných autorů je velmi silná 

Citace a parafráze: citace a zejména parafráze jsou početně v některých pasážích teoretické části 

nadměrné (vždy ovšem s odkazem) 

Způsob odkazování: přehledný a důkladný (horním indexem a úplným bibliografickým údajem v 

zápatí) 

Soupis použité literatury: počtem solidní, výběrem korespondující s řešeným tématem, vypracovaný 

v souladu s normou bibliografických citací 

Jazyková a stylistická úroveň: odpovídající současné úrovni bakalářských prací bez zásadních 

jazykových pochybení, stylisticky odpovídající charakteristice odborného stylu (s menšími odchylkami 

k popularizaci) 

Koncepce empirického šetření: vhodná (a náročná) volba kvalitativního šetření, jehož koncepce je 

účelně zvolena a přehledně prezentována 

Výsledky empirického šetření: výsledky jsou prezentovány v podobě pečlivé deskripce, vlastní 

interpretace je spíše stručná 

Formální stránka práce: náležitá, s předepsanými součástmi 

Využitelnost pro praxi: je možná, doporučuji ji konkretizovat při obhajobě bakalářské práce   

 

Celkové hodnocení:  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Míra shody textu bakalářské práce s jinými zdroji 

(výsledek antiplagiátorské kontroly) vykazuje 6 %; ta představují v převažující míře bibliografické 

údaje použitých zdrojů, případně citace zákona či jiného dokumentu, vždy s odkázáním na zdroj. Jako 

vedoucí práce konstatuji vysoké zaujetí autorky pro téma bakalářské práce, svědomitý přístup, menší 

samostatnost v některých etapách procesu tvorby práce. 

 

Náměty pro diskusi při obhajobě bakalářské práce: 

1. Doporučuji pojednat o využitelnosti výsledků práce pro praxi (volba cílové skupiny a formy 

využití). 

2. Pokuste se navrhnout realizační kroky, které by posunuly téma domácího násilí páchaného na 

seniorech příznivým směrem. Kdo by měl být aktérem tohoto posunu? 

 

Výsledné hodnocení:  

 

V Hradci Králové 13. 01. 2020 
 


