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Hodnocení dle požadované struktury:

ad 1) volba tématu
Téma je nepochybně vybráno s ohledem na cíle péče a služeb, poskytovaných seniorům. Odráží
oblast, o které je velmi potřebné vést širokou diskusi ve sféře sociálně zdravotní a veřejné. Zvolené
téma má širokou vypovídající schopnost v kategorii, která si nepochybně zaslouží větší pozornost
laiků a odborníků, na což studentka ve své práci upozorňuje.

ad 2) teoretická část
V teoretické části jsou erudovaně vydefinovaná fakta, která determinují aktivní stáří, a to zejména
v oblastech směřujících ke kvalitě života. Autorka přitom popisuje a porovnává zdroje, možnosti a
potenciál klienta. Pro teoretickou část jsou vybrána zásadní fakta, svědčící o dobré znalosti
problematiky stáří z hlediska psychosociálního, zdravotního a společenského hlediska, tzn.
Včetně širšího sociálního prostředí.

ad 3) empirická část
Pro výzkumnou část byla dobře zvolena jak cílová skupina, tak způsob metodiky zjišťování.
Použitá dotazníková metoda je dobře zpracována, okruhy otázek jsou formulovány tak, aby
výstupy měly vypovídající hodnotu, směřující k tématu.
Na doplnění bych doporučila zjištění úrovní aktivit (zálib, koníčků) seniorů v produktivním věku a
srovnání s rozsahem aktivit v postproduktivním věku (zkoumaný vzorek respondentů).
V diskusi byly potvrzeny nebo vyvráceny konstatované hypotézy, a to s celkovým pozitivním
výstupem cílené existence aktivizace seniorů v zařízeních DD, PD. Uvedené výstupy vypovídají i
o možných reservách aktivizačních možností a příležitostí pro seniory.

ad 4) závěry práce
Hlavní přínos práce spočívá ve zjištění rozsahu a úrovně aktivizačních činností v zařízeních
sociálních služeb. Práce může sloužit jako cenný materiál právě pro tato zařízení.
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Může být rovněž podmětem k vyřčení otázky, zda úroveň aktivizace je dostatečná nebo zda se této
oblasti bude věnovat stále větší pozornost. Práci lze rovněž vnímat jako výzvu k dalším opatřením
podporující rozvoj aktivizace seniorů.

ad 5,6)
V práci byla použita taková odborný literatura, která relevantně popisuje fenomén stáří s akcentem
na zvolené téma.

ad 7) celkové stanovisko
Tuto bakalářskou práci hodnotím jako velmi zdařilou a pro zvolené téma přínosnou; může být
zdrojem poznání pro podporu rozvoje aktivizací seniorů.

Body k diskusi:
a) formYfl>df'ory osobních zálib v DD, PD (např. sběratelství; sporty), resp. podporujejich

zachování

b) zapojení rodinných příslušníků do procesu aktivizace seniora v DD, PD - možnosti a
způsoby

c) poslání a kompetence sociálních pracovníků v procesu aktivizací, možné zdroje podpory
aktivit

d) metoda práce se vzpomínkami

ad 8) klasifikace
výborná

Oponentský posudek zp;acovala:

Helena Vostrovská
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