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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka cíl práce i použitou metodiku zpracování tématu diplomní práce zvolila vhodně, a 
to i vzhledem k řešenému tématu práce, jež patří k málo frekventovaným. Zaměřila se 
zejména na popis a analýzu validace, vznik, historii a principy validace. S důrazem na 
odkazování v zahraniční literatuře podrobně popsala validační techniky a cílové skupiny 
klientů. Oceňuji zejména komparaci odchylek vzniklých v čase a prostoru při aplikaci 
původních validačních postupů. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka odbornou zahraniční a domácí literaturu nastudovala a snažila se publikované 
odborné obsahy použít v celém textu předkládané magisterské práce. Seznam použitých 
informačních zdrojů odpovídá požadavkům bibliografické normy, odkazované publikace jsou 
domácí i zahraniční provenience, jsou všechny k tématu relevantní a aktuální.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je přiměřené.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Studentka velmi správně vymezila základní otázku svých šetření, a to, do jaké míry je 
současná profesní společnost připravena (kvalifikačně a v sociální gerontologii) reálně 
podporovat výkon profese sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a 
pečovatelů respektive validačních pracovníků při aplikaci validačních přístupů a technik.  
 
Jako oborový základ pro šetření si studentka zvolila metodu dotazování v terénu péče o 
seniory. Východiskem pro pochopení významu této metody a celkového přístupu je práce 
s potlačenými a nezpracovanými emocemi a paralelně těžkými poruchami komunikace jako 
důsledku neurodegenerativních onemocnění seniorů. Komunikace v těchto podmínkách je  
oblast práce typická vysokou mírou zranitelnosti vyžadující zvládnutí mnoha 
psychosociálních aspektů. 
V realizovaném šetření dominuje snaha o zjištění míry zkušenosti, informovanosti sociálních 
pracovníků o mezioborových profesních postupech i specifických projevech a potřebách 
v této skupině klientů. Struktura textu v teoretické i praktické části práce je metodologicky 
správná, dotazování pokrývá parametry základního výzkumu, metodika, operacionalizace i 
definované úkoly jsou smysluplné a ověřitelné, zpracování získaných dat výborné, závěry a 
doporučení, jež vyplývají z výzkumu, odpovídají stanoveným cílům. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Lze konstatovat, že studentka splnila cíle práce a formulovala podnětné závěry.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

1. Popište současnou nabídku výcvikových kurzů ve Validaci. 
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