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Předložená diplomová práce má 74 stran a je doplněna dvanácti různě 

obsáhlými přílohami, které funkčně doplňují text. Vlastní text je rozčleněn do čtyř 

kapitol. Členění je přehledné  a vychází z logiky řešeného problému. 

Pozitivně hodnotím výběr tématu diplomové práce, protože jde o problém, který se 

stává stále závažnějším, ale bohužel společností nedostatečně reflektovaným. 

Autorka  výběrem tématu osvědčila svou empatii a citlivost ke společenskému

problému, který by mohla jako většina jejich vrstevníků přehlížet.

V teoretické části diplomové práce podává autorka  charakteristiku biologických a 

psychických změn, které jsou typické pro období stáří. Vychází přitom z adekvátní 

odborné literatury. Počet informačních zdrojů je dostatečný a autorka prokázal, že se 

v odborné literatuře k danému tématu dobře orientuje. Jen z pohledu vyváženosti obou 

částí práce mohla být teoretická část obsáhlejší.

Výzkumná část práce je zaměřena na popis fungování sociální sítě péče o 

seniory ve vybraném okresním městě. Autorka jasně zformulovala cíl práce a logicky 

zdůvodnila výběr základních metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

Výzkumný vzorek tvořili jednak senioři z domů pečovatelských služeb, jednak 

vedoucí těchto zařízení. Na základě rozhovorů s jednotlivými seniory autorka získala 

množství zajímavých informací o jejich spokojenosti s prostředím domovů, 

s nabídkou volnočasových aktivit a s mezilidskými vztahy. Tato část práce je 

zpracována zajímavě a je psána kultivovaným jazykem. 

Poněkud problematické je zpracování druhé části výzkumné práce. Autorka 

zde zařadila grafy, které na základě dotazníkového šetření zpracovaly sociální 

pracovnice v jednotlivých domovech. Autorka  závěry z jednotlivých šetření 

nezhodnotila, neporovnala a neinterpretovala.



Formální stránka diplomové práce splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci. Citace literatury v textu práce i seznam literatury v jejím závěru odpovídá 

normě.

Závěr: 

Předložená práce  po obsahové i formální stránce splňuje požadavky kladené 

na práci tohoto druhu. Je možné ji  doporučit k obhajobě. 

Návrh klasifikace : velmi dobře

V Praze 15. 8. 2010                                                   PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.




