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Zvolené téma je velice významné z několika důvodů. Znalost potřeb seniorů je 
bezpodmínečně nutná pro stanovení priorit péče, postoje ošetřovatelského personálu a 
tím i porozumění. 
  Autorka v teoretické části velmi pečlivě shrnula poznatky v této oblasti. Za stěžejní 
kritérium zvolila Maslowovu pyramidu pot řeb, což považuji za šťastnou volbu.   
V empirické části zvolila dva soubory ke sledování- hospitalizované pacienty a pacienty 
z domova pro seniory. Zdá se mi, že tato volba nebyla nejlepší, protože samo prostředí 
formuje odpovědi na položené otázky. Proto lze říci, že formulace závěru je rozpačitá,  
v mnohém protichůdná, přestože autorka tvrdí, že  nejsou rozdíly v uspokojování potřeb 
seniorů v obou skupinách. Místo, aby zhodnotila v závěru jednotlivé odpovědi  
s literaturou, tak se zabývá odpovědí jednotlivce, což vybrala úplně z kontextu. 
Výsledná myšlenka, že nejlepší je pro seniora domácí prostředí, nemá opodstatnění 
v odpovědích tázaných seniorů. Rovněž závěr, kde autorka vyzývá hospitalizované 
pacienty k větší aktivitě- tj. sledování televize apod. nemá opodstatnění, protože je 
ovlivněno jejich tíží onemocnění.  Opravdu je třeba zintenzivnit rehabilitaci, protože se 
tím zkrátí doba hospitalizace. Velice významná je pracovní terapie v rekonvalescenci, 
ale to jaksi nevyplývá z výzkumu.  Osobně bych zvolila pouze jednu skupinu,kterou 
bych se snažila  poznat z hlediska potřeb. např. hospitalizované pacienty a zde bych 
spíše zkoumala uplatnění zjištěných potřeb geriatrických pacientů - v procesu 
ošetřovatelství. 
Dobře zpracovaná teorie koliduje tedy s rozpačitým zpracováním empirické části. 
Význam práce vidí autorka v tom, že hospitalizované pacienty bude nabádat k větší 
aktivit ě a  nehospitalizovaným pacientům pomáhat ve vztahu k rodině. Omezuje se při 
tom pouze na toto konstatování, aniž by to více rozvedla. 
Práci s literaturou lze hodnotit výborně.  
Závěr měla autorka více rozvést. Snižuje to úroveň celé práce, kterou s ohledem na 
empirickou část  a závěr hodnotím známkou- dobře 
 
 Otázky k oponentuře: 
 
l. Myslíte si, že jste zvolila otázky tak,aby byly splněny cíle práce? 
2. Domníváte se, že při hospitalizaci jsou potřeby pacientů respektovány? 
3. Které otázky vedly k tvrzení, že hospitalizovaní pacienti potřebují více aktivity 
v trávení volného času?  
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