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Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie 

FF UK v lednu 2012. 

Název DP: Postavení seniora v rodině 

Diplomandka: Tereza Dukátová 

Vedoucí DP: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

Konzultant DP: PhDr. Eva Jarolímová 

Oponent DP: PhDr. Iva Štětovská, PH.D. 

 

 Diplomandka překládá k posouzení diplomovou práci v rozsahu 99 stran včetně seznamu 

literatury i příloh. Ve své práci se věnuje aktuální problematice (vzhledem ke stárnutí české 

populace) zaměřené na kvalitu života seniorů, žijících v ústavní péči. Práce je členěna 

klasickým způsobem na část teoretickou a praktickou, které jsou svým rozsahem i obsahem 

v dobré a vyvážené proporci.  

V části teoretické řeší diplomandka na sebe vhodně navazujících 5 tematických okruhů. První 

z nich se zaměřuje na kvalitu života obecně, druhý na problematiku stáří, a ačkoliv už v této 

kapitole autorka hovoří o stáří v současné společnosti, třetí kapitola je věnována tématu 

senioři v ČR a tato problematika je řešena skutečně ve vztahu k realitě dneška v České 

republice. Vzhledem k zaměření empirické části DP považuji za vhodné, uvedení čtvrté 

kapitoly „ Rodina ve vztahu k seniorům“, i když by dle mého soudu mohla být obsáhlejší, na 

kterou navazuje kapitola zaměřená na péči o seniory.  

Z celého textu teoretické části DP je patrné, že diplomandka má o téma dlouhodobý zájem a 

že k této oblasti nastudovala odpovídající rozsah české i zahraniční odborné literatury, kterou 

řádně cituje. Text je po formální stránce na velmi dobré úrovni.  

V části experimentální si diplomandka klade otázku, jaké je z pohledu seniorů jejich 

postavení v rodině, když žijí v rezidenčním zařízení sociálních služeb. Jedná se o kvalitativní 

výzkumný projekt, který byl realizován ve dvou rezidenčních zařízeních s 15 seniory a byla 

užita metoda: „Test rodinného systému FAST“ a polostrukturovaný rozhovor. 
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 Diplomandka pečlivě zpracovala získané materiály, které vznikly při osobních návštěvách 

v zařízeních. Domnívám se, že lze uvést, že ačkoliv se nejedná o velkou skupinu seniorů, 

práce s nimi, navázání kontaktu i možnost v podobných zařízeních vůbec pracovat, vyžaduje 

značné úsilí a časovou dotaci. Předložená DP je uzavřena diskusí, která opět potvrzuje dříve 

komentovaný „skutečný zájem“ o problematiku, ze strany diplomandky. Domnívám se, že 

diplomová práce naznačuje její další profesní směřování.  

Pro obhajobu diplomové práce navrhuji následující otázky: 

1. Lze z realizovaných rozhovorů se seniory vysoudit, jak by vypadala ideální situace 

jejich současného života? 

2. Jak by diplomandka sama uspořádala péči o seniory v ČR, pokud by měla tyto 

pravomoci? 

Celkově lze shrnout, že předložený text splňuje po obsahové i formální stránce kritéria 

kladená na kvalitu diplomové práce a je možné ji doporučit k obhajobě s kladným 

hodnocením, přičemž navrhuji hodnocení stupněm výborně.  

 

 

  

 

Praha 12.1.2012                                                                                      Lenka Šulová 


