
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Kateřiny Lubinové
„Kvalita života seniorů v domově pro seniory: kontext veřejné a soukromé služby“

Vznik a příprava bakalářské práce:

Kateřina si téma bakalářské práce – jak je zřejmé z její úvodní poznámky - zvolila nejen
sama, ale k tématu má osobní vztah. Vyjednala si také možnost konkrétního výzkumu 
v institucích, které byly připraveny podporovat její výzkum. Uvedené okolnosti ovlivnily 
přípravu bakalářské práce: pozitivně ve smyslu aktivního zaujetí autorky při přípravě práce;
méně pozitivně při orientaci práce takovým způsobem, aby (i) autorka využila odbornou 
literaturu k zaujetí pozice koncepčně připraveného pozorovatele a (ii) aby orientace práce 
byla přizpůsobena dohodnutému rámci konkrétního výzkumu v domovech pro seniory. Prvně 
jmenovaná okolnost byla autorkou dobře zvládnuta – využila dostatečně široký okruh odborné 
literatury, který jí umožnil orientovat svou osobní zainteresovanost na klíčové výzkumné 
otázky. Posledně jmenovaná okolnost – hodnocení vlivu organizačně vlastnických forem -
byla jen částečně využita. Naši spolupráci při přípravě bakalářské práce hodnotím pozitivně: 
Kateřina k tomuto úkolu přistupovala odpovědně a aktivně.

Struktura bakalářské práce:

V úvodní části autorka formuluje osobní okolnosti, které ji přivedly k tématu, a objasňuje jeho 
sociální aktuálnost. Specifikuje zde problém, který chce zkoumat, a také strukturu práce. Ve 
druhé kapitole se věnuje odborné diskuzi v poměrně širokém oborovém záběru: zčásti 
využívá sociálně medicínské a psychologické studie k problému stárnutí; zčásti poukazuje na 
sociologické a demografické poznatky o tomto problému. Uvedené poznatky pak navazují na 
témata různorodých terapií a volnočasových aktivit, které jsou příhodné pro seniorky a 
seniory. Druhá kapitola prezentuje poznatky o institucionálních aspektech péče o seniory a 
seniorky a o aktuálním problému hodnocení péče o stáří ve formách soukromé a veřejné 
služby (subkapitoly 2.6 – 2.10).  Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány metodologickým 
otázkám – formulací výzkumných otázek a uplatněnému metodickému postupu. Pátá kapitola 
předkládá výsledky výzkumu, které zahrnují charakteristiku obou domovů pro seniory, 
rozhovory se seniory a seniorkami, včetně pozorované komunitní akce, a rozhovory 
s vedením obou domovů. Na závěr jsou výsledky výzkumu interpretovány a shrnuty 
s ohledem na zvolené výzkumné otázky.

Hodnocení bakalářské práce

Ve svém hodnocení navazuji na úvodní část svého posudku, kde jsem upozornil na některé 
okolnosti, které ovlivnily tematickou orientaci práce.  Název práce indikuje posouzení 
strukturních aspektů péče o stáří s ohledem na soukromou a veřejnou povahu této služby. 
Tomuto zaměření autorka bezpochyby dostála v teoretické části, samotný výběr vzorku však 
již neumožňoval plně doložit vliv obou jmenovaných forem – pouze bylo potvrzeno, že 
privatizace této služby (a pozice seniora či seniorky jako klienta) nemůže zajistit sama o sobě 
formování složité (situační, komunikační, profesionální i sociální) infrastruktury pro tuto péči. 
Naproti tomu se autorce podařilo doložit význam jednotlivých aspektů této infrastruktury, 
které si dobře zmapovala v teoretické části, vhodně je shrnula ve výzkumných otázkách a 
doložila empirickým výzkumem.

Práci hodnotím jako velmi dobrou.



Müller Karel (27.1.2014)


