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Splněným cíle práce bylo pro autorku utvořit si ucelený obraz problematiky stáří. Práce je 
rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první z nich se autorka zabývá stářím a 
stárnutím, vytyčením základních změn v životě seniora, popisem soc. služeb pro seniory, 
charakteristikou Městského střediska soc. služeb Oáza. V empirické části se věnuje popisu 
terénní pečovatelské služby s cílem zjistit, jak jsou senioři se životem v DPS spokojeni. Pro 
zjištění informací je použit strukturovaný dotazník a výzkum doplněn kasuistikami všech 
klientů, kteří v DPS žijí. 
První kpt. se zabývá charakteristikou stáří a stárnutí. Příznaky provázející stáří jsou dalším 
tématem /fyz. změny, psych.změny, významné sociální mezníky, duševní poruchy, sexualita 
ve stáří, demografie, vědní disciplíny zaměřené na problematiku stáří, potřeby seniorů, 
geriatrické syndromy a zvláštní kpt. je věnována závažnému jevu syndromu CAN u seniorů/. 
Druhou obsáhlou kpt. tvoří soc. služby poskytované seniorům podle aktuálního Zákona o 
sociálních službách, což kladně hodnotím. Ve třetí kapitole autorka popisuje a charakterizuje 
Městské středisko sociálních služeb Nové Město nad Metují. 
V praktické části se autorka věnuje pečovatelské službě Oáza, kterou podrobně charakterizuje 
včetně všech poskytovaných služeb tímto zařízením. Dále jsou uvedeny stručné 
charakteristiky klientů v Oáze, což vhodně problém dokresluje. Vlastní výzkum se zabývá 
rozsahem a kvalitou služeb v tomto zařízení. Výzkumnou metodou je strukturovaný dotazník 
rozdělený do dvou částí se dvěmi stanovenými hypotézami a 10 respondenty / klienty Oázy/. 
Výsledky jsou přehledně graficky zpracovány a analyzovány. Dotazník byl sestaven dobře a 
úměrně k věku a stavu respondentů. Práci vhodně doplňují četné přílohy z MSSS Oáza. 
 
Na práci oceňuji vlastní praxi studentky v zařízení a tak velkou osobní angažovanost. Práce je 
čtivá a vcelku poutavě popisuje problematiku seniorů, která je aktuální. Studentka využila 
bohaté literární a internetové zdroje. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŔE. 
 
1/ Jak se podle Vás většinová česká společnost staví k seniorům? 
2/ Jste spokojená s rozsahem a kvalitou služeb pro seniory u nás? 
3/ Zhodnoťte, jak dostatečně se naše společnost zabývá a řeší syndrom CAN u seniorů. 


