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Bakalářská práce se zabývá problematikou stárnutí a stáří, je rozdělena na část teoretickou a
praktickou. Teoretická část obsahuje základní pojmy, dále se věnuje stáří a stárnutí, popisuje
vývoj gerontologie a péče o starého člověka v historii v ČR i v zahraničí, specifikuje
příspěvek na péči pro seniory, komu je určen, a stupně závislostí.
Podrobně jsou rozebrány služby sociální péče v ČR, její formy a druhy. Nedílnou součástí
práce je charakteristika Domova Rožďalovice.
Splněným cíle práce bylo zjistit, jaké aspekty jsou pro klienty a pečující rodinu nejdůležitější
při výběru sociální služby, proč si tento domov vybrali, co je k tomu vedlo a jak jim byla
rodina nápomocna při výběru Domova Rožďalovice.
V Domově bylo provedeno výzkumné šetření s klienty a rodinou prostřednictvím dotazníkus 80 klienty a 80 členy rodiny, tedy poměrně obsáhlým vzorkem respondentů.
Autorka již druhým rokem v zařízení pracuje, což považuji za velmi cenné a pro práci
přínosné.
Z práce je patrná zainteresovanost a zapálenost autorky v oblasti gerontologie. Za zajímavou
považuji kapitolu „Vývoj gerontologie v historii“. Přehledně též autorka popsala biologické,
psychické a sociální aspekty stárnutí. Studentka též neopomněla zařadit do práce aktuální
problematiku Zákona č. 108/2006 o sociálních službách, který podrobněji charakterizuje a
představuje.
V praktické části práce je popsán samotný Domov Rožďalovice, jeho cíle a služby. Zvláštní
pozornost je věnována domovu se zvláštním režimem, odlehčovací službě a zdravotnické
službě. Bylo zvoleno 7 výzkumných hypotéz. Vhodně zvolen byl kvantitativní výzkum
prostřednictvím dotazníku. Výsledky autorka zpracovala přehledně do tabulek a grafů a
slovně vyhodnotila. Velmi pozitivně vyzněl výsledek, že téměř 100% klientů považuje toto
zařízení za kvalitní, a taktéž vysoké % klientů by jej doporučilo svým známým. Velmi
přínosná je kapitola shrnující výzkumnou část práce.
Autorka prokázala schopnost dobře pracovat s citacemi v textu. Stylisticky je práce na
odpovídající úrovni, kapitoly na sebe logicky navazují, bohužel se vyskytují občasné chyby
v textu. Studentka využila bohaté odborné literatury a internetových zdrojů.
Práce splnila svůj účel a cíl. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.
1/ Co Vás při tvorbě práce a vlastním šetření překvapilo?
2/ Jak byste sama řešila problematiku stárnutí populace v naší republice?
3/ Co byste Vy sama vylepšila na službách v Domově?

