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1. Kritéria hodnocení práce:
Výborně

X

Stupeň splnění cíle
Vyváženost teoretického výkladu a
praktického řešení, návaznost
jednotlivých kapitol a podkapitol

X

Práce s odbornou literaturou (citace,
parafráze, dodržení citační normy)

X

Adekvátnost použitých metod
při zpracovávání tématu

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)

Velmi dobře

X
X
X

Vyhovující

Nevyhovující

2. Slovní hodnocení:
Téma adaptace seniorů v prostředí domova pro seniory je velmi vhodným způsobem
zvolené a zaměřené. Česká populace stárne a uplatnění absolventů v oblasti práce se seniory
se jeví jako perspektivní a společensky prospěšné. Zaměření na proces adaptace, přizpůsobení
tolika změnám v pokročilém věku, svědčí o citlivosti autorky, o pochopení, že na úspěšnosti
procesu závisí spokojenost seniorů v zařízeních. Studentka si téma zvolila na základě
zkušeností z rodiny i dřívější praxe, kterou absolvovala při studiu vyšší odborné školy.
Teoretická část se systematicky zabývá problematikou stáří, změn v této etapě života,
seniorem v rodině, adaptací u seniorů a nakonec domovem pro seniory v Mladé Boleslavi.
Mám drobnější úsměvnou výhradu ke konstatování autorky ohledně vymezení seniora, které
najdeme na straně 15: „První dvě kategorie seniorů bychom proto mohli nazvat mladými
seniory...“ přičemž první kategorie jsou lidé v rozmezí 45 – 59 let.
Praktická část si klade za cíl poznat mechanismy adaptačního procesu a zjistit
důvody příchodu seniorů do zařízení. K dosažení cíle autorka využívá dvou přístupů:
Kazuistik tří klientů Domova seniorů Mladá Boleslav a dotazníkového šetření, které provedla
pod vedením sociální pracovnice zařízení. Jak autorka správně konstatuje, využití dvou
přístupů je vhodné k získání komplexnějšího náhledu na danou problematiku. Dotazník
vyplnilo 50 seniorů, což je uspokojivé číslo vzhledem k celkovému počtu 82 obyvatel
domova. Výsledky mají svou vypovídací hodnotu ve vztahu k tomuto zařízení. Více otázek v
dotazníku (ale i v kazuistikách) a úvah bych čekala právě s ohledem na zjištění mechanismu
adaptace a stanovení ukazatelů dobré adaptace. Devátá otázka šetření zjišťovala, kdo klientům
nejvíce pomohl při procesu adaptace v zařízení. Přiložená tabulka přináší odpovědi na jinou
otázku (v dotazníku nepoužitou), takže chybka se vloudila. Celkově je dotazník přehledně
vyhodnocen jednoduchým základním stylem: otázka – četnost a relativní četnost odpovědí,
tabulka, příp. graf (bez hledání hlubších souvislostí mezi např. délkou pobytu a
konstatovaným adaptačním časem).
Autorka pracuje s řadou odborných zdrojů, důsledně cituje, odkazuje. Formální
stránka práce je v pořádku. Na konec chci ještě ocenit, že autorka pamatuje také na přínos své
práce pro dané zařízení.

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě:
1) Co všechno sehrává důležitou roli v procesu adaptace seniora?
2) Hypotéza první „Aktivní zapojení rodiny při nastěhování klienta do domova seniorů má
pozitivní vliv na klienta“ se, dle Vás, jednoznačně nepotvrdila. Ale byla opravdu dobře
sestavena, zformulována a dostatečně ověřována? Jak a čím může rodina pomáhat dobré
adaptaci?

4. Navržený klasifikační stupeň: Výborně – velmi dobře
(spíše se kloním ke stupni velmi dobře, ale rozhodne obhajoba)
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