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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Autorka se ve své práci zabývá tématem životních podmínek seniorů v pečovatelských 
institucích. Cíl práce je jasně uveden a stanoven již v úvodu a anotaci práce, zaměření práce 
vychází ze zájmu o danou problematiku a praxe autorky. Zajímala se o to, zda v těchto 
institucích jsou u seniorů brány v potaz jejich individuální potřeby plynoucí z introverze. 
Z tohoto hlediska je použitá metoda strukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky 
odpovídající, i když náročnější na zpracování.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala, že dokáže pracovat s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji 
a rovněž využívat odbornou terminologii. Počet uváděných literárních zdrojů je adekvátní 
bakalářské práci a danému tématu, použité zdroje jsou aktuální a jsou uváděny 
odpovídajícím způsobem v textu i v seznamu použité literatury. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování práce je rovněž na úrovni odpovídající standardní bakalářské 
práci, autorka prokázala dobrou znalost dané problematiky. Celkový dojem z práce je dobrý, 
zaznamenány byly pouze drobné formální nedostatky, které ale nebrání úspěšnému 
obhájení práce.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Téma práce je svým způsobem originální, nebývá často zpracováváno (z tohoto důvodu měla 
autorka i potíže se získáváním odborné literatury, která by se týkala introvertních seniorů) a 
z hlediska péče o introvertní seniory má i praktický význam. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Obecný cíl práce, který si  autorka stanovila, i když metodologické zpracování je na trochu 
jednodušší úrovni. Pozitivně ale hodnotím dobře propracovanou kapitolu věnovanou 
interpretaci zjištěných dat. Celkový postup řešení a závěry jsou tak na úrovni odpovídající 
bakalářské práci.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Jaká opatření byste navrhovala pro zkvalitnění péče o introvertní seniory v pečovatelských 
organizacích? 
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