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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Zvolené téma práce (mapování zátěže pracovníků přímé péče v domovech pro seniory) 

je s ohledem na studovaný obor i zaměření zcela relevantní a aktuální. Souvisí úzce s kvalitou 

poskytování sociální služby a individualizací péče, jejímž nositelem jsou pracovníci v přímé péči, 

které za současné situace není jednoduché do oblasti sociálních služeb přilákat, a ty stávající 

udržet.  

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Hlavním cílem práce je definovat kategorie/oblasti zátěže pracovníků v sociálních službách 

pracujících v domovech pro seniory na standardních odděleních a odděleních se zvláštním 

režimem, kde jsou specifiky umístěni uživatelé s diagnózou demence. Sekundárním cílem 

je zjistit, zda se objevují rozdíly ve vnímání zátěže na těchto odděleních, případně v čem se liší. 

Hlavní cíl i dílčí cíle práce jsou stanoveny jasně a konkrétně, korespondují zcela se zvoleným 

tématem práce.  

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce je členěna na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. Teoretická část není rozsáhlá, 

obsahuje však všechna relevantní témata pro zpracování praktické práce včetně potřebného 

pojmového vymezení. Autorka v rámci teoretické části na základě rozsáhlé literární rešerše 

vymezuje kategorie zátěže pečovatelů, které jsou podkladem pro vytvoření okruhů výzkumného 

rozhovoru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vzájemně provázané.  

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních, míra 

vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka využila na magisterskou práci úctyhodných 171 zdrojů literatury, z toho více než 

polovina byla literatura zahraniční (jak v anglickém, tak německém jazyce). Literatura byla 

s ohledem na téma práce zvolena vhodně, cenná je zejména rešerše již dříve realizovaných 

výzkumných studií na dané téma. V kapitolách 3.3. a 3.4 jsou na základě provedené rešerše 

přehledně zpracovány dostupné nástroje, pomocí kterých lze posuzovat zátěž pečovatelů včetně 

jednotlivých kategorií zátěže.   

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka s ohledem na dosažení cíle práce zvolila vhodně kvalitativní výzkumnou strategii, 

konkrétně realizaci polostrukturovaných rozhovorů. Nicméně nepodařilo se jí dojednat za dané 

situace ve zkoumaném zařízení pro realizaci rozhovorů vhodné podmínky, což také zřejmě 

ovlivnilo i komplexnost získaných informací od respondentů. Za daných okolností by byla 

vhodnější jiná výzkumná technika, kterou by autorka měla blíže popsat v rámci obhajoby. 



 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Zpracování a interpretace výsledků jsou provedeny adekvátně a dle požadavků kvalitativního 

výzkumu, jsou však ovlivněny zvolenou metodologií.  

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Přes komplikace v oblasti realizace výzkumu, popsané v kapitole věnované limitům výzkumu 

se autorce stanoveného cíle podařilo naplnit. Autorka podrobně popisuje svá zjištění v kapitole 

Shrnutí výsledků, zpětně je vztahuje k teoretickému zakotvení.  

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce je čtivá, stylisticky i graficky na vysoké úrovni, všechny formální náležitosti jsou 

dodrženy. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Prakticky lze využít zejména doporučení uvedená v kapitole Shrnutí výsledků, celkově je však 

možné zpracovanou práci využít jako vstup do problematiky, na kterou by bylo možné v dalších 

výzkumech navázat. Přínosné je i již zmiňované zmapování nástrojů pro měření a posuzování 

zátěže pečovatelů. 

10. Otázky k 

obhajobě 

Popište, která výzkumná technika by za daných podmínek ve zkoumaném zařízení 

byla vhodnější pro realizaci výzkumného šetření. 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Práce Lenky Holasové zcela naplňuje kritéria pro psaní magisterských prací a celkové hodnocení 

vyplynulo ze všech výše uvedených aspektů.   
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