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Předložená bakalářská práce má dvě části. V první, teoretické se  autorka zabývá 
problematikou stárnutí a stáří – tak jak se o ní píše v soudobé česky psané literatuře. Zabývá 
se i péčí o seniory a problematikou směřování a životních témat, cílů a snah. 
Druhá část je empirická. Jde o případovou studii provedenou v jednom domově 
důchodců. 
 
Praktická (empirická) část já jasně formulovaný cíl. Ten je v podstatě vystižen již v titulu 
bakalářské práce: „ Jejím záměrem je zjistit zda pobyt v domově důchodců nějak ovlivňuješ 
pojetí dlouhodobých cílů u konkrétních obyvatel domova důchodců.“ (23). 
 
 Šlo jí v prvé řadě o zjišťování toho, zda staří lidé podržují své životní směřování, tj. to, oč jim 
v životě dlouhodobě šlo. Zda toto směřování je dochováno nebo ovlivněno změnou, kterou je 
přesídlení do domova důchodců.  Autorka se v předložené pilotní studii rozhodla, využít 
k tomuto zjištění kvalitativních metod, které se jí zdály vhodnější nežli metody kvantitativní.  
 
V rozhovorech se zaměřila v prvé řadě na zjištění existence základního životního tématu 
vybraných žen. Sama říká: “Snažila jsem se v každé výpovědi nalézt jisté známky směřování 
v životě dotazované ženy.“ (28). Ve druhém kroku ji šlo o to zjistit, zda toto, takto odkryté 
životní téma, je podrženo i v situaci, kdy se změnil druh pobytu důchodců. 
 
Celkové zhodnocení: 
Předložená práce je přiměřená zvolenému tématu. Platí to jak o teoretické, tak o empirické 
části. Je na ní znát dobrou práci s literaturou stáří i sociální péče, i s tematikou cílesměrnosti  
života. V metodice je znát dobré vstřebání základních otázek kvalitativního výzkumu (dobrou 
znalost Hendla).  Autorka postupuje střízlivě; jasně si formuluje co je nejdůležitější – a tomu 
věnuje maximální pozornost. 
 
K jejímu celkovému závěru bych jen rád dodal, že ve hře zde jsou zřejmě i otázky charakteru 
důchodce a druhu životních témat. Některá témata jsou „přenositelná“ do domova důchodců, 
jiná ne. Nacházím toho náznak v předložené práci. 
 
Závěr: 
Práci hodnotím nejvyšším stupněm – počet kreditů: 45 a známka jasně 1. 
Platí to jak její teoretickou, tak empirickou část. Do určité mír může být vzorovou pro danou 
oblast studia. Doporučuji její části zveřejnit – např. v časopise Psychologie dnes – jak pro 
zjištěné výsledky, tak pro metodiku odkrývání životních témat. Autorka má dobré 
předpoklady pro pokračování ve studiu 
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