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Analýza aspektů výběru Domova Rožďalovice z pohledu klienta a pečující rodiny 

 

Předkládaná bakalářská práce Anny Sedláčkové byla vypracována v rozsahu 52 stran. Je 

rozdělena na část teoretickou, praktickou a obsahuje i přílohy.  

 V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které jí vedly k výběru tématu. Je zde 

také formulován cíl práce.  

Část teoretická je rozdělena do 2 kapitol a četných podkapitol. Jednotlivé podkapitoly jsou 

pěkně propracované a logicky na sebe navazují. 

V 1. kapitole nazvané „Stáří a stárnutí“ jsou zpracovány základní pojmy. Vývoj 

gerontologie, historie péče o staré lidi, vývoj zařízení pro starší lidi i pojem stárnutí je 

zpracován přehledně a zajímavě. 

V kapitole 2. jsou zpracovány informace, týkající se sociálních služeb. Je zde přehledná 

tabulka charakterizující jednotlivé stupně závislosti. Dále jsou přehledně uvedeny formy a 

druhy sociálních služeb, které vhodně autorka charakterizuje. 

   Část praktickou tvoří 4 kapitoly. První z nich, 3. kapitola, je věnována představení 

Domova Rožďalovice. Nalezneme v ní co je posláním a cílem Domova, přehled 

poskytovaných služeb i popis jeho jednotlivých částí. 

Ve 4. kapitole nazvané „Analýza aspektů výběru Domova Rožďalovice z pohledu klienta a 

pečující rodiny“ je formulován cíl výzkumu a 7 hypotéz, popsána technika sběru dat, 

výzkumný vzorek a místo výzkumu. 

V 5. kapitole jsou prezentovány výsledky výzkumu. Vyplývá z nich, že dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 57,14%  ze všech klientů (což je 80 osob) a dalších 80 osob pečujících. 

Znění obou dotazníků nalezneme v přílohách na konci bakalářské práce. Nalezneme tam i 

pečlivě propracovaný seznam všech tabulek a grafů, který by mohl být opatřen i příslušnými 

stránkami, kde je v práci nalezneme. 

Autorka v 6. kapitole práce shrnuje zajímavé a pro praxi využitelné výsledky svého 

výzkumu.  Výsledky jsou opatřeny vhodným komentářem a přehlednými tabulkami. 

Z výzkumu vyplynulo, že mezi nejdůležitější aspekty při výběru patří nabídka poskytovaných 

služeb a vybavenost.  

V závěru je stručně zhodnoceno splnění cíle. Cíl práce byl splněn. Ze sedmi stanovených 

hypotéz byly tři potvrzeny a čtyři nebyly potvrzeny. 

 Dostupných zdrojů informací autorka využila vhodným způsobem. Práce s literaturou, 

zpracování a vyhodnocení získaných informací je na dobré úrovni. Po formální stránce i 

stylisticky je práce také na dobré úrovni. Objevují se pouze drobné překlepy a u některých 

tabulek došlo k technickému problému, že jsou mnohde nevhodně rozděleny a pokračují na 

následující straně. 

 

 

 



  

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Měla jste možnost mluvit s jednotlivými respondenty, kteří vyplňovali 

dotazník? Co Vás nejvíce překvapilo? 

2. Můžete porovnat podmínky podobného zařízení pro seniory, jako je Domov 

Rožďalovice?  

 

 

Vypracovala: ……………………………………  

   Mgr. Lenka Chittussiová 

V Praze dne 8.srpna 2013 

 

 

 

 

 


