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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost

Cíle práce jsou formulovány v relevanci se studovaným oborem a odbornou praxí autorky. 
Šetření je realizováno s respektem k metodologickým zásadám. Oceňuji poctivé uvedení 
limitů šetření a reflexi etického rámce tématu.

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji
Studentka užila vhodné odborné zdroje. V textu i v soupisu je citovala dle aktuální ČSN ISO 
690. Teoretické kapitoly jsou velmi dovednou odbornou kompilací.

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem
Formální zpracování textu odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Celá práce je psána 
kultivovaným odborným, zároveň srozumitelných jazykem.
Poznatky uvedené v teoretických kapitolách autorka dále tématizuje v empirické části a 
v kapitole Diskuse. Jen místy hrozí určitá informační přesycenost a nižší míra plynulosti textu. 
Empirická část textu působí konzistentněji než teoretická. Stylizační schopnosti autorky se 
v procesu psaní jednoznačně zlepšovaly a výsledná podoba práce je zdařilá.

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití

Text je prakticky využitelný jako studijní opora pro budoucí sociální pracovníky nebo 
pracovníky v sociálních službách. Největší přínos však může mít přímo v Domově Palata.

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry 
Na základě teoretických poznatků i vlastního pozorování na praxi autorka formulovala hlavní 
výzkumnou otázku, operacionalizovala ji a transformovala do otázek dílčích a tazatelských. 
Vyhodnocení a interpretace výsledků je systematické a velmi pečlivé. Studentka si nekladla 
za cíl realizaci vědeckého výzkumu, výsledky uvedeného šetření obsahují zajímavé podněty, 
zejména pro pracovníky v sociálních službách na počátku kariéry.

Otázka k obhajobě:
1. V řadě domovů pro seniory funguje psychobiografický model péče jen s velkými obtížemi. 
Co je toho příčinou? Uveďte doporučení na základě dobrých zkušeností z Domova Palata.

Celkové hodnocení: výborně


