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Text posudku:
Předložená bakalářská práce se věnuje konkrétnímu důležitému tématu, které je v souladu s
profilem absolventa oboru PSP. Cíl práce je stanoven jasně v úvodu práce: ”zmapovat a
zhodnotit pobytové sociální služby v oblasti” (str.8). Autorka vychází ze své znalosti
problematiky regionu. Práce má logickou strukturu, věnuje se nejdříve obecným otázkám stáří
a problémům, které přináší, specifikům sociální práce se seniory,charakteristice regionu a
nakonec představuje sociální služby pro seniory v oblasti Valašského Meziříčí.
K jednotlivým částem práce mám následující připomínky:
1. Část 2.1. je věnována teorii základních lidských potřeb podle Maslowa. Představení této
teorie považuji za správné, ale v následujících částech práce již toto dělení autorka
nerespektuje a a problémy stáří představuje podle jednotlivých oblastí života -biologické,
psychologické, sociální a spirituální.
2. V biologické oblasti uvádí autorka správně typická omezení a onemocnění vyššího věku,
ale nezmiňuje psychosomatický charakter většiny z nich a nezdůrazňuje tak provázanost obou
oblastí, která je právě z hlediska sociální práce důležitá.
3. V psychologické oblasti se věnuje tématu depresí a demencí, patří sem přece také paměť,
emoce a další důležité problémy.
4. Mezi problémy v sociální oblasti postrádám zmínku o problémech ekonomických(!), o
zaměstnávání a bydlení seniorů, stejně jako o postavení seniorů v současné rodině. Považoval
bych za důležité zmínit v této souvislosti postavení seniorů v současné společnosti a problém
ageismu.
5. Větší pozornost by autorka měla věnovat spirituální oblasti života seniorů
6. Podrobnější rozpracování těchto otázek by umožnilo v následující 3. kapitole, věnované
sociální práci se seniory, lépe vystihnout její specifika, stejně jako hodnocení poskytovaných
služeb v 6.a 7.kapitole.
7. Pro hlubší zhodnocení služeb pro seniory nevytváří předpoklady ani předložená
charakteristika regionu, která neobsahuje základní demografické, sociální a ekonomické
charakteristiky (zaměstnanost, další zdroje, religiozita atd.)
8. Hlavní části práce jsou především popisné, dozvídáme se řadu zajímavých údajů, ale chybí
zhodnocení jednotlivých zařízení, činností a tím i předpoklady pro možnost řešení. Stanovený
cíl je proto splněn jen částečně.
9. Autorka vychází z relevantních zdrojů, které správně cituje.
10. Grafická, formální i jazyková stránka práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou
práci
Práce byla konzultována: dostatečně
Navrhované hodnocení: D

Zdůvodnění, závěr:
Práce na zajímavé a důležité téma představuje problémy seniorů a jejich řešení v regionu
Valašského Meziříčí. Práce je převážně popisná, přináší řadu zajímavých informací ale málo
situaci analyzuje a hodnotí. Autorka prokázala znalosti i schopnost pracovat s odbornými
zdroji, chybí jí větší odvaha hodnotit a navrhovat řešení. Grafická, formální i jazyková stránka
práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
1. Vysvětlete pojem ageismu v souvislosti s tématem Vaší práce
2. Zhodnoťte údaje a zjištěné skutečnosti z hlediska sociální politiky ČR i příslušného
kraje.
3. Která hlavní doporučení pro zodpovědné pracovníky v regionu byste formulovala na
základě Vaší práce.
Doporučuji k obhajobě: doporučuji
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