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Text posudku: 
 
 Bakalářská práce (dále BP) je zpracována přehledně, text na sebe logicky navazuje. 
Stylistická úroveň BP je přiměřená.   
  
 BP je rozdělena do pěti kapitol, které se dále člení na další podkapitoly. V první 
kapitole se autorka věnuje obecné teorii z oblasti stáří a stárnutí. Druhá kapitola pojednává o 
sociálních službách pro seniory, jsou zde popsány jednotlivé druhy a formy především 
citacemi ze zákona o sociálních službách, krátce jsou popsány i standardy sociálních služeb.  
V následující kapitole se autorka věnuje tématům domovů pro seniory a adaptaci seniora na 
umístění do domova pro seniory. Jsou zastoupena i další důležitá témata: individuální 
plánování a s ním související pozice klíčového pracovníka. Čtvrtou kapitolu tvoří informace o 
Domově pro seniory Elišky Purkyňové, kde probíhal výzkum autorky. V páté kapitole autorka 
mapuje názory a zkušenosti klíčových pracovníků v Domově pro seniory Elišky Purkyňové. 
Autorka získala data pomocí nestrukturovaných rozhovorů s klíčovými pracovníky. Výsledky 
svého výzkumu autorka využila pro zapracování do metodiky domova pro seniory. Jistě by 
bylo zajímavé věnovat se výzkumu z pohledu uživatelů služby, případně jejich rodinných 
příslušníků.  
 
 V textu se objevují drobné překlepy (např. str. 35 "durhy" místo druhy, str. 37 mezera 
navíc ve slově "znám ých", str. 38 mezera navíc ve slově "senio ra", str. 42 poslední odstavec 
je zarovnaný jinak než zbytek textu, na str. 39 a str. 53 odlišná velikost písma v textu).  
 Autorka používá slovní spojení, která nejsou vždy plně srozumitelná a mohou působit 
neobratně - např. str. 49 "Při nástupu je klíčový pracovník nezastupitelný. V situacích, kdy 

klíčový pracovník není přítomen, zastoupí ho předem určený  zástupce...".  
 
 Zdrojem pro BP je dostatek aktuální relevantní literatury.  
 
 Autorka si za cíl své  bakalářské práce stanovila zjistit, jaký význam má pro adaptační 
fázi seniora jeho příprava před nástupem do domova pro seniory.  
 
BP doporučuji k obhajobě. 

 

Zdůvodnění, závěr 

Téma, které autorka zpracovala je velmi vhodně zvolené, jelikož průběh adaptace 
seniora na jeho novou životní etapu - přestěhování se do domova pro seniory bývá zásadní 
pro jeho následnou spokojenost či nespokojenost s pobytem a celkovým nastavením služby. 

 



Doporučila bych věnovat více pozornosti stylistickému zpracování  bakalářské práce, 
které v některých pasážích není dostatečně srozumitelné a přehledné.   

 

  Cíl BP, který si autorka stanovila byl naplněn.  
 
Otázky, podněty k diskuzi při obhajobě:  
 Jakým způsobem je možné navázat kontakt a následně využít spolupráci s rodinou 
seniora pro jeho snadnější adaptaci při nástupu do zařízení? 
 Kdo je, dle Vašeho názory, nevhodnějším adeptem na pozici klíčového pracovníka?  
 Jaká je role pracovního týmu v období adaptace seniora po nástupu do domova pro 
seniory?  
 S ohledem na výzkum autorky - využívají uživatelé možnost volby změny klíčového 
pracovníka po svém nástupu do domova pro seniory?  
   
 
Práci navrhuji hodnotit stupněm: 
 B - velmi dobře. 
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