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 Autorka  se v bakalářské práci zabývá     mezigeneračními   kontakty a jejich 

významem pro seniory. Za cíl si stanovila  představit  a vyhodnotit projekt Univerzity volného 

času v Domově pro seniory Rudná, který byl  zaměřen na podporu  mezigeneračního 

setkávání a kontaktů. 

 V obecné části práce  se autorka s ohledem na cílovou skupinu posuzovaného 

projektu zaměřila na  některé aspekty, které  souvisí se stárnutím a stářím -  fyziologické 

změny , změny v hodnotových orientacích a potřebách, změny v trávení volného času a 

sociální služby pro seniory. Představila také  různé přístupy ke stáří,  aktivity a programy, 

které reagují na aktuální demografické prognózy s cílem podpořit  solidaritu a soudržnost 

mezi generacemi, zvýšit  kvalitu života v seniorském věku. Pozornost věnovala  pojetí 

volného času seniorů a  souvislostem s aktivizačními činnostmi v rámci sociálních služeb. 

 V praktické části bakalářské práce autorka představila zaměření a cíle projektu  

Univerzita volného času v DS Rudná  a metodiku  vyhodnocení. Vycházela z dokumentace  

projektu,  údajů o účastnících, sledovala  strukturu  cílových skupin  a její  změny v průběhu 

realizace.   Výsledky zpracovala  do tabulek a grafů.  

 V navazující diskuzi nad  zjištěnými  údaji autorka dospěla k podnětným závěrům. 

Projekt  úspěšně vytváří příležitosti pro mezigenerační setkávání seniorů – uživatelů sociální 

služby. Pro setkávání ostatních cílových skupin,  seniorů žijících ve vlastní domácnosti, 

rodičů s malými dětmi , lidí nezaměstnaných se v předpokládané míře neosvědčil.   Za hlavní 

přínos projektu považuje autorka právě  příležitosti pro setkávání  nejen mezi generacemi,  ale  

mezi  různými sociálními skupinami , které  zejména přispívá k vzájemnému obohacení.  Pro 

další rozvoj projektu  je proto důležité  zaměřit se na  jeho otevřenost a přitažlivost pro 

veřejnost.  Významný aspekt projektu autorka také spatřuje v inovativním pohledu na 

aktivizační služby pro seniory. 

 Autorka si pro bakalářskou práci zvolila aktuální téma,  využila relevantní  

zdroje.Grafické zpracování a celková úprava práce jsou na velmi dobré úrovni, bohužel 

pozornosti autorky unikly  gramatické chyby a překlepy. Obsahová struktura je přehledná a 

logicky uspořádaná.  Ve vztahu ke  zvolené problematice autorka prokázala velmi dobrou 

úroveň znalostí a  porozumění vzájemným souvislostem.  

  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  

B – velmi dobře. 

 

 

 



Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

 Jaké změny v obsahovém zaměření a realizaci projektu navrhujete pro naplnění cíle 

podpořit setkávání  různých generací a různých cílových skupin ?  
 

 

V Praze dne 20.1. 2012 
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