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1) Popište prosím u obhajoby význam feministické pedagogiky pro edukaci a aktivizaci
seniorů a jak jste feministickou pedagogiku využila v realizovaném programu.
2) Zformulujte prosím u obhajoby cíl celé práce.
3) Jaká jsou Vaše hlavní výzkumná zjištění na základě zrealizovaného programu?
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Předkládanou práci s názvem Edukace a aktivizace seniorů v zařízení sociálních služeb
hodnotím jako výborně zpracovanou diplomovou práci, která čtenáři přináší poměrně ucelený
vhled do sledovaného tématu. Autorka zde dobře zúročila vlastní praktické zkušenosti a
podařilo se jí čtivým a zajímavým způsobem upozornit na důležitou problematiku. Práce je
uspořádaná do klasické dyády – teoretické a praktické části.
Teoretická část sestává ze 3 hlavních kapitol. Autorka se zde zaměřuje na teoretický rámec
edukace seniorů, formy a funkce vzdělávání včetně aktivizačních technik a reminiscenční
terapii. V praktické části pak autorka představuje vlastní zrealizovaný aktivizační program.
Na práci oceňuji především:
• výběr stále aktuálního tématu
• zaujetí autorky a velmi dobrý vhled do tématu
• komplexní zpracování teoretické části s užitím relevantních zdrojů
• strukturovanost, přehlednost a srozumitelnost textu pro čtenáře
• představení zajímavého aktivizačního programu v rámci praktické části
práce
• analytickou úroveň textu
• dobrou jazykovou a stylistickou úroveň textu
Za nedostatky práce považuji:
• chybějící explicitně stanovený cíl celé práce
• méně využitý výzkumný potenciál praktické části

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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