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 Noemi Zubíková  se ve své práci zabývá problematikou pobytových sociálních služeb 
pro seniory v oblasti města Valašské Meziříčí a jeho blízkého okolí. Jejím cílem pak je 
"zmapovat a zhodnotit poskytované pobytové sociální služby v této oblasti".   

 V teoretické části práce se autorka zabývá nejprve obecně stárnutím a na základě 
teorie lidských potřeb definuje potřeby seniorů ve čtyřech základních oblastech (biologické, 
psychologické, sociální a duchovní). Dále se již věnuje sociálním službám pro seniory, 
vzhledem k tématu práce se zaměřuje především na pobytové sociální služby. Představuje 
region, který je předmětem jejího zájmu a představuje komunitní plánování opět s bližším 
zaměřením na pobytové sociální služby pro seniory. Ty pak následně analyzuje blíže. V 
závěru práce zmiňuje základní problémy pobytových sociálních služeb, kterými jsou dle 
autorky podhodnocené financování a nedostatečné množsví lůžek.  

 Po obsahové stránce je text velmi zdařile logicky strukturován, autorka se dokázala u 
jednotlivých oblastí zaměřit na to podstatné a vždy je provázat se základním tématem práce.  

 Autorka při psaní vychází jak z české, tak zahraniční odborné literatury, využívá 
mnoha adekvátních zdrojů. Práci s odbornou literaturou považuji za výbornou, stejně tak 
gramatickou a stylistickou stránku práce. Po formální stránce práce splňuje všechna 
požadovaná kritéria.  

 Domnívám se, že autorka dosáhla vytčených cílů a proto doporučuji práci k obhajobě 
a navrhuji hodnocení  A. 

 

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 
 

1. Jako hlavní problém pobytových sociálních služeb na Valašskomeziříčsku jste 
definovala oblast financování a nedostatku volných lůžek. Jaká další témata jsou v 
současnosti pro provozování těchto služeb aktuální?  

 
2. Jaké faktory jsou podle vás důležité pro dobrou kvalitu života seniorů v pobytových 

zařízeních sociálních služeb? 
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