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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zabývá spokojeností klientů domovů pro seniory s
poskytovanými službami ve třech vybraných zařízeních. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla cíl, hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Realizovala
výzkumné šetření metodou rozhovoru s klienty domovů pro seniory.
Popsala výsledky své práce.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že hlavní cíl uvedený na str. 26 není totožný s cílem
uvedeným v diskusi na straně 38. Bylo upozorněno, že názvy
některých částí nejsou v souladu s obsahem, nebyla provedena
jazyková korektura, citace v textu neodpovídají autorkou zvolenému
citačnímu stylu. Práce neobsahuje přesný popis průběhu šetření ani
komparaci získaných dat. I přes nesporné osobní zkušenosti autorky
s prací v domovech pro seniory, bakalářská práce neobsahuje žádná
konkrétní doporučení, jak zlepšit kvalitu služeb v jednotlivých
zařízeních.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Pokusila se
uvést konkrétní doporučení, která vyplynula z šetření. Vyjádřila se k
problematice obtížného zavedení konkrétních činností, které by
zlepšily kvalitu života seniorů ve sledovaných zařízeních, vzhledem
k nedostatku personálu. V diskuzi byla vyzvána, aby komparovala
výsledky své práce s publikovanými studiemi.
Studentka reagovala na předložené dotazy, i přes výše uvedené
nedostatky bakalářskou práci obhájila.
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