
                                            Hodnocení bakalářské práce 
 

 

 

Jméno autora:   Lukáš Říha 

Téma práce:     Problematika adaptace v zařízení pro seniory 

Vedoucí práce:  PhDr.Ivana Nováková 

 

 

          Problematika stáří patří mezi témata, kterým je v současné době věnována zasloužená 

pozornost. Jak usnadnit lidem, kteří jsou z důvodu stáří a vážných zdravotních problémů odkázáni 

na pomoc ostatních, poslední etapu jejich života, jak zmírnit náročnost situace, kdy opouštějí svůj 

domov, který bývá součástí naší identity. Které okolnosti a podmínky mohou tuto životní změnu 

usnadnit. Tyto otázky, na které  autor hledá odpověď ve své práci, jsou jistě důležité. 

         Úvod čtenáři předkládá  některé myšlenky týkající se stáří a institucionální péče, náročnosti 

změn, které s tím souvisí, upozorňuje na možné problémy s adaptací. 

         Teoretická část je rozdělena do tří hlavních oddílů. Na začátku  jsou vysvětleny a rozebrány 

základní pojmy, stárnutí a stáří, následuje kapitola věnovaná sociálním službám pro seniory. 

Největší prostor je věnován problematice, na kterou je práce zaměřena a to adaptace na ústavní 

péči. Autor zde zmiňuje fáze, kterými klient prochází, ukazuje rozdíly v prožívání a reakcích u osob 

dobrovolně nebo nedobrovolně umístěných, uvádí rizika ústavní péče, představuje možnosti 

prevence, aktivizační programy, které snižují nebo odstraňují problémy spojené s adaptací. Kapitoly 

jsou zpracovány stručně, přehledně, obsahují podstatné informace, vycházejí z dostatečného 

množství odborné literatury.  

      V úvodu praktické části je zformulovaný cíl práce, a to zjistit, které faktory usnadňují adaptační 

proces při přechodu do domova pro seniory. Ve stanovených hypotézách předpokládá, že je to 

především prostředí daného zařízení, dosavadní způsob života a míra autonomie. Stručně je popsána 

metodika výzkumu, zdrojem dat je metoda polostrukturovaného rozhovoru s devíti respondenty ze 

dvou zařízení pro seniory, blíže se o vybraném vzorku respondentů i o zvolených zařízeních 

zmiňuje v kapitole Diskuse. Zde je na str.49 nesprávný údaj ohledně počtu mužů a žen, kteří se 

rozhovoru účastnili ( 3 muži, 6 žen). Následuje záznam pořízených rozhovorů, kdy vybraní klienti 

odpovídali na 17 připravených otázek. Ty tématicky korespondují se stanovenými hypotézami, 

nepřesně jsou zformulované otázky č.3 a č.5. Výsledky  empirického šetření student podrobil 

kvalitativní analýze, na jejímž základě posuzuje platnost stanovených hypotéz. Uvádí konkrétní 

otázky, které s hypotézami souvisí, nicméně jejich potvrzení není jednoznačné, možná i díky tomu, 

že autor uvedl pravděpodobně jen vybranou část z odpovědí dotázaných a sám, jak v textu 

naznačuje, pracuje s dalšími informacemi, o kterých se senioři rozpovídali. Pro dokazování hypotéz 

by také bylo vhodné porovnat odpovědi respondentů 1,3 a 9, u kterých adaptace probíhala delší 

dobu, s ostatními, kteří si zvykli hned. Je také škoda, že si pro šetření vybral pouze domovy, které, 

jak píše, „ působí mile a lidsky...“. Pro získání objektivních informací by bylo vhodné udělat 

podobné šetření v zařízeních, které mají jiný charakter. V závěrečné sedmé kapitole se autor snaží   

o  interpretaci získaných výsledků,  zamýšlí se nad otázkami které si položil a dané téma dokládá 

ukázkami z rozhovorů. V závěru stručně shrnuje, o čem práce je a uvádí několik myšlenek 

týkajících se problematiky stáří. Škoda, že nezúročil práci na tomto tématu a nepokusil se promyslit 

závěry pro praxi.  

       Rozsah práce je přiměřený, text  logicky strukturovaný, příloha obsahuje fotografie zařízení, 

kde bylo prováděno šetření. Při zpracování tématu vyšel autor z dostatečného množství odborné 

literatury, její počet značně převyšuje počet určený pro bakalářskou práci. Formální úroveň a úprava 

práce je velmi dobrá, stejně tak i úroveň jazyková a stylistická.  

 

Cíl práce byl splněn. 

 



Otázky k obhajobě:  Jak jste vybíral respondenty, jakým způsobem jste zaznamenával odpovědi,      

                 jak jste zamýšlel otázky vztahující se k první hypotéze (str.51) ? 
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