Posudek vedoucího bakalářské práce
Jméno studenta/ky: Barbora Birnbaumová
Jméno vedoucího bakalářské práce: Mgr. Jana Poláčková
Téma práce: Adaptační proces klienta v domově seniorů
Cíl práce: Zjistit, jak se senioři vyrovnávají se vstupem do zařízení a pobytem v něm

1. Kritéria hodnocení práce:
Výborně

Velmi dobře

x

Splnění cíle
Samostatnost studenta
při zpracovávání tématu
Vyváženost teoretického výkladu
a praktického řešení, návaznost
jednotlivých kapitol a subkapitol

x
x

Práce s odbornou literaturou, (citace, x
parafráze, dodržení citační normy)
Adekvátnost použitých metod
při zpracovávání tématu

x
x

Hloubka provedení analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úroveň formálního zpracování
(členění práce, text, grafy, tabulky,
poznámkový aparát, přílohy)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)

x
x

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.

2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii:
průměrná

Vyhovující

Nevyhovující

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Velmi aktuální téma, studentka absolvovala praxi v DS, má i osobní zkušenost z rodiny,
což považuji za cenné.
Teoretická část kvalitně, pečlivě zpracována, kapitoly logicky řazeny.
Bylo využito dostatečné množství odborných zdrojů.
Vhodně zvolen kvalitně zpracovaný dotazník s 50 respondenty, doplněný o zajímavé
kazuistiky. Autorka si správně stanovila 3 hypotézy.
Splněným cílem praktické části práce bylo poznat mechanismy adaptačního procesu a
zjistit důvody, které vedou seniory k příchodu do zařízení.
1/ Jak byste mohla práci využít v praxi?
2/ Co Vás při její tvorbě nejvíce překvapilo?
3/ Co Vás osobně na Vaší práci v domově pro seniory nejvíce naplňovalo?
4/ V čem vidíte případné rezervy a naopak klady zařízení?
5/ Podrobněji popište, co přesně tvoří náplň práce sociálního pracovníka v DS.
6/ Jak Vy sama hodnotíte pozici klíčového pracovníka v DS?
7/ Proč se věnujete v AP i BP právě klientům seniorům?
8/ Zhodnoťte, jak Vy sama vidíte kvalitu pomoci našim seniorům směrem od státu /
finance, služby/.

4. Bakalářská práce je

doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře
(výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a)

V Praze dne 4.5.2019

Mgr. Jana Poláčková
podpis vedoucího bakalářské práce

