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Posudek Diplomové práce   

Student: Bc. Kristýna Kolářová 

Téma práce: Život klientů Domova se zvláštním režimem a jejich aktivizace 

Školitel práce: PhDr. Monika Válková 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hodnocení práce: 1 2 3 4 0 hodnocení 1 = nejlepší, 4 = nejhorší, 0 = neposuzováno 

1. Formulace cílů : 2 

2. Relevance cílů vzhledem ke studovanému oboru:  1 

3. Postup řešení : 2 

4. Vhodnost zvolených metod :  1 

5. Interpretace výsledků :  3 

6. Splnění cílů : 2 

7. Originalita  : 1 

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice : 1 

9. Práce s literárními zdroji (průběžné citace, norma) : 2 

10. Využití dalších informačních zdrojů : 2 

11. Úroveň jazykového zpracování : 1 

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie) : 1 

13. Srozumitelnost a logická stavba textu : 1 

14. Formální úroveň, celkový dojem : 2 

Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

Studentka zvolila vhodně cíl své magisterské práce, vybrala vhodnou metodiku zpracování. Kvalitativní 

průzkum spočíval v polostrukturovaném rozhovoru s klienty Domova, kteří odpovídali na stanovené 

otázky v rámci spokojenosti s aktivizačními činnostmi. Dle mého názoru měla studentka realizovat 

ještě 2 rozhovory s klienty. Vliv pro zpracování měla pandemie Coronaviru a omezené a přísné opatření 

ze strany poskytovatele. Praktická část koresponduje s teoretickou částí, která se zabývá 

problematikou aktivizace seniorské populace. Postup řešení hodnotím známkou 2, neboť jak uvádím, 

bylo by vhodné realizovat rozhovor u více klientů, tak aby poskytovatel měl zpětnou vazbu, zvolit 

vhodnou aktivizační činnost u klientů.  Formulace cílů je dle mého názoru správná, ale hodnotím 

známkou : 2, pro závěry mělo být realizováno více respondentů.   

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Studentka zvolila dostupnou odbornou literaturu vzhledem v vybranému tématu. Některá zvolená 

literatura je staršího data vydaní. Podrobně se zabývá jednotlivými technikami v rámci aktivizace, které 

se využívají v praxi. Práci s literaturou hodnotím známkou 2, neboť v textu jsou uváděny citace, které 

jsou starší 10 let.  
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Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Studentka zpracovala téma aktivizace odborné literatury. Kvalitativní průzkum u klientů by měl 

zahrnovat více respondentů. Je, ale zřejmé, že tuto práci mohla ovlivnit Nařízení vlády a uzavření 

Domovů a panovala přísná epidemiologická opatření. Studentka realizovala praxi v Domově a měla 

možnost spolupracovat v rámci moderní sociální práce se sociální pracovnicí, která se zabývá aktivizací 

seniorů z holistického pohledu. V rámci praxe mohla být přímou účastnicí individuálních aktivizací 

klientů, které nejenom vyplňují volný čas, ale zároveň napomáhají zkvalitňovat život klientů (nácvik   

jemné a hrubé motoriky, zlepšování kognitivních funkcí, adaptační procesy apod.). Praktické využití 

vidím jako nástroj k evaluačnímu procesu u poskytovatelů sociálních služeb, zda aktivizační činnost 

klienta je prováděna dle potřeb a zda klient profituje z této činnosti a má z ní radost. Za originalitu jsem 

studentce zapsala známku:1. Jak jsem uvedla, bylo by vhodné oslovit více respondentů.   

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry 

Studentka splnila cíle své práce u 4 oslovených respondentů, doplnila svoji práci obrázky z aktivizace, 

kterou sama vedla. Doporučila bych studentce více se zaměřit na diskusi k výsledkům svého průzkumu 

a také vzhledem více v kazuistikách popsat bio psycho sociální potřeby respondenta.  Práce je aktuální 

vzhledem aplikaci moderní sociální práce do praxe.  

Otázky k obhajobě:  

Popište Maslowovu pyramidu (potřeb) u Vašich respondentů a zejména definujte jejich potřeby 

seberealizace, které se týkají individuální aktivizace. Jak může Domov zabezpečit tyto potřeby 

klienta?  

Zamyslete se nad otázkou dalších možných aktivizačních technik v Domově, které by se mohly 

realizovat v praxi u imobilních klientů.   

 

Celkové hodnocení: 

Velmi dobře  

27. 8. 2021 


