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Předložená bakalářská práce má 50 stran autorského textu členěného do čtyř hlavních 

kapitol a zahrnuje všechny formálně požadované součásti textu. Vzhledem k tématu 

předložené práce je odkazovaná literatura skromného rozsahu (celkem 18 zdrojů informací),  

výlučně domácí provenience, je sice  relevantní k tématu, ale v seznamu literatury je uváděna 

neúplně a nerespektuje bibliografickou normu. 

V současnosti jsou otázky o paralele mezi sociální práci a cílovou skupinou seniorů 

velmi časté, a to i z hlediska tématu graduačních prací. Lze proto konstatovat, že diplomová 

práce reaguje na aktuální společenské téma. 

Teoretické zpracování specifik sociální práce se seniory, z hlediska pojmového 

vymezení stáří, popisu institucí – sociálních služeb, nebo institucí i kategorizace kvality 

života této skupiny obyvatel historie feminismu, charakteristiky generových studií odpovídá 

úrovni současného vědeckého poznání v této oblasti,i když na velmi všeobecné úrovni 

zpracování,  autorka se opírá o  bibliografické zdroje, jež jsou aktuální ale na obecné úrovni 

zpracování poznatků. Celkově je předložený text optimálně formulován, dílčí tvrzení jsou 

logicky seřazená a spějí k cíli či dílčímu závěru, místy je text příliš všeobecný. 

Šetření kvalit života žen a mužů vyššího věku je metodologicky správně 

strukturované, výzkumný problém je aktuální a odpovídá společenským problémům a 

potřebám. Přestože pokládané otázky byly jednoduššího charakteru a zkoumaný vzorek 

probandů poměrně malý, zpracování a interpretace získaných názorů na spokojenost se svým 

životem – kvalitu života, lze považovat na úrovni bakalářské práce za přijatelné. 

Poznámky k textu: 

 Lze předpokládat, že tabulka z literatury je doslovně citovaná, v takovém případě není 

v textu uvedena přesně: například tabulka č1 je z hlediska zdroje uvedena neúplně, 

stejně tak tab.č. 2  uveden Lipner, 2003 jako zdroj – kde chybí strana. 

 Sociální práce se seniory má ale širší hlediska – jaké úkoly pní sociální pracovních ve 

zdravotnických institucích ve vztahu k seniorům? 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací velmi dobře. 

V Praze 25. 7. 2011                                            Beáta Krahulcová 


