
POSUDEK OPONENTA NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

Autorka: Violová Iveta
Téma: Rozsah aktivizace seniorů v Domě Kněžny Emmy v Neratovicích
Oponent: Mgr. Jana Poláčková

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Splněným cílem teoretické části práce je 
poukázat na změny spojené se stárnutím po biologické, psychické a sociální stránce a 
v souvislosti se změnami také popsat potřeby člověka v seniorském věku, které jsou těmito 
změnami do jisté míry podmíněny. Splněným cílem praktické části je představení rozsahu 
aktivizace seniorů v konkrétním zařízení, kde studentka absolvovala praxi.
Nezbytnou součástí práce je představení konkrétního domova pro seniory – metody aktivizace 
a terapeutický úsek zaměřený na aktivizaci. Autorka popisuje průběh praxe, činnosti, 
poznatky a vlastní zkušenosti, což považuji v práci za velmi cenné.
V teoretické části se autorka věnuje charakteristice stárnutí a stáří- změnám ve stáří, 
potřebami ve stáří. Nezapomíná ani na význam víry ve stáří.
Zvláštní kapitola je věnována sociální práci se seniory- činnosti sociálních pracovníků 
v domově pro seniory, přijímání seniora do péče domova, zmiňuje se adaptační proces a 
individuální plán péče. Ve třetí kapitole se autorka zabývá aktivizací seniorů.
V praktické části bylo splněným cíle představit služby, jež jsou v Domě kněžny Emmy 
poskytovány. Vše vychází z praxe studentky. Zvláštní pozornost je věnována opět aktivizaci 
seniorů v tomto zařízení a práci s klienty.
Za velmi cennou považuji osobní zkušenost autorky, kterou též v práci prezentuje.
Součástí této praktické části je též dotazování, původně strukturovaný a poté volný rozhovor. 
Otázky v rozhovoru byly pečlivě připravené. Rozhovor byl veden s celkem 8 respondenty.
Každá kapitola teoretické části práce je ukončena shrnutím, což práci zpřehledňuje.

Práce je čtivá, jazyk kultivovaný , stylisticky je práce na odpovídající úrovni. Jednotlivé 
kapitoly na sebe logicky navazují. Autorka prokázala dovednost pracovat v textu s citacemi. 
Využila bohaté odborné literatury a internetových zdrojů.
Práce je spíše popisného charakteru.

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci  VELMI DOBŘE.

1/ Jak byste mohla práci využít v praxi?
2/ Překvapilo Vás něco při tvorbě práce?
3/ V čem vidíte hlavní přínos práce sociálních pracovníků právě v péči o seniory, dle Vaší 
zkušenosti?


