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Transformace sociálních služeb pro seniory a její inspirace z Evropské unie 

Práce chce popsat systémové změny, k nimž v ČR v oblasti sociálních služeb pro dochází pod 
vlivem trendů, které se v této oblasti šíří v západním světě. V empirické části se autorka 
soustřeďuje na testování otázky, nakolik by byli senioři, žijící v současnosti v ČR v domově 
důchodců, ochotni využívat jiných typů služeb. Jak bylo možné předpokládat, senioři
respondenti svou současnou situaci měnit nechtějí. Testování bylo prováděno formou 
rozhovorů s těmi respondenty, kteří byli k rozhovorům ochotni (26% ze 65 obyvatel). 
Výzkumná sonda ukazuje, že tato forma péče o seniory bude u nás i v budoucnu převládat, a 
že důvodů tohoto stavuje celá řada (od bytových, přes kvalitnější péči o zdraví, přes fakt, že 
rodiny seniorů nemají způsobilost a ochotu o ně pečovat, až po možnost seniora být v ústavu 
v kontaktu s jinými lidmi). 

Téma vzhledem k vysoce Qotřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno témaje příliš téma mohlo být širší předkladatel i 
k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 
zpracovatele možnost 

adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávaj ící emQirická 
~stémy 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný . příliš velJsý 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chyběj ícími 

teoriemi da~ 
Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/východiska 
názory/východiska 
Stylistika Qřiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika sQrávná s ojedinělými S množstvím chyb 

chybami 
U prava textu přiměřená E'ijatelná n~ehledná 

Práce s literaturou Qřiměřená zbytečně mnoho málo citované 
citací! citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je literatury chybí 

m1l111TIUm 
Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu sQrávné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 

Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 



Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hYQotén: nejsou hypotézy nelze 
překrývají formulovány testovat 

jednoznačně 

Metody zvolené Qoužita jedna daly se užít metody nejsou 
adekvátně, metoda, je adekvátnější zvoleny 
použito více adekvátní metody adekvátně 

metod 
Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, třídění 

statistické prvního stupně 
Praktická využitelnost vysoká dobrá nejasná 
výsledků 

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl sQlněn cíl se nepodařilo 
částečně naplnit 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
Jmé přIpomínky: 
Otázky k obhajobě: Jak by bylo možné formulovat hypotézy a indikátory jejich pl 
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