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Kolegyně Alena Waageová absolvovala v Gerontologickém centru svou manažerskou praxi, 
kterou jsem hodnotila již na jiném místě. Nicméně i v tomto posudku bych chtěla 
poznamenat, že její praxe pro nás byla velkým praktickým přínosem. Jsem ráda, že i tato 
diplmová práce z této praxe v podstatě vychází a dále ji obohacuje svými poznatky a závěry.
Studentka si v tvorbě diplmové práce počínala naprosto samostatně, pravidelně jsme ji sice 
konzultovaly, ale mé zásahy byly naprosto minimální. 

Studentka v úvodu práce nejprve charakterizuje některé základní problémy v poskytování 
služeb pro seniory, zejména služeb zdravotnických a sociálních. Dále se zabývá 
problematikou vzdělávání dospělých a jejími ekonomickými aspekty. V následujících 
kapitolách stručně podává přehled vzdělávání s ohledem na sociální práci a zdravotní péči o 
seniory, a to včetně exkurzu do problematiky charitativní  a řádové ošetřovatelské péče. 
Provází vývojem vzdělávání ve zdravotnických a sociálních službách, pracuje s prameny tak, 
že jednotlivé závěry diskutuje s ohledem na vlastní názor na problematiku. To považuji za 
cenné, čtenáři nemusí samozřejmě s jednotlivými názory souhlasit, nicméně právem autora 
bezesporu je také vyjádřit vlastní názor. V další části se zabývá legislativní úpravou 
vzdělávání, a to jak v České republice tak v Evropské unii. Zabývá se také otázkou akreditace 
vzdělávacích programů, procesem změny a učící se organizací. 

Na tuto obsáhlou a přehledně zpracovanou teoretickou část navazuje část praktická, ve které 
autorka popisuje, jak Gerontologické centrum připravovalo akreditaci pro vzdělávání. Jedná 
se o business plan vzdělávacích aktivit Gerontologického centra, který obsahuje veškeré 
potřebné náležitosti včetně finanční kalkulace a popisu jednotlivých aktivit. Považuji za 
potřebné ještě zdůraznit, že studentka připravila podklady pro úspěšnou akreditaci 
vzdělávacího programu Gerontologického centra.

Hodnocení: Práci považuji za cennou jak v praktické tak teoretické části. Práci hodnotím jako 
výbornou.

V Praze dne 31. května 2009
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