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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které doplňuje mozaiku sociální práce 

v různých institucích. Zabývá se informovaností seniorů o nabídce služeb, které mohou 

využívat a též zjišťuje, jak dalece mohou tyto služby senioři využívat. Autorka si téma zvolila 

na základě zájmu o tématickou oblast, v níž sama profesně působí v Thomayerově nemocnici.  

 

Ke zjištění empirických údajů použila autorka dotazníkové šetření.  

  

Autorka práci rozdělila do několika základních bloků. Objasňuje v nich cíle práce, vymezuje 

rozsah sociální práce a sociálních služeb určených pro seniory, včetně zdravotnictví, a jejich 

specifika. V závěru teoretické částí se zabývá postavením seniorů ve společnosti. Empirická 

část se soustřeďuje na několik oblastí v souladu s vytyčenými cíli práce. Práce je zakončena 

shrnutím, doporučením ke zlepšení situace, seznamem použité literatury a doplněna přílohou - 

použitým dotazníkem, kazuistikou a výsledky výzkumu (tabulky – frekvence).  

 

Teoretická část je spíše popisná, avšak přesně se vztahující k dané tématice. Vytknout lze 

umístění kapitoly 4,  která by měla být spíše v čele teoretické části. 

 

Výzkumná část – dotazníkové šetření mezi pacienty v nemocnici -  je uvážlivě rozvržena a 

zpracována. Výstupy ilustrují zkoumaný fenomén. Oceňuji přehledné grafické zpracování 

výsledků šetření.  Závěry ze šetření jsou adekvátní, nepřesahují možnosti dané omezeným 

vzorkem. Vytknout lze některé metodologické slabiny (např. jak byly stanovovány 

hypotézy?), avšak na úrovni bakalářského studia je lze tolerovat.  

 

Oceňuji doporučení ke zlepšení situace, ve kterém se zrcadlí dlouholetá praxe studentky ve 

zdravotnickém zařízení.   

 

Moje výtky směřují hlavně k úrovni jazyka a stylistice. Studentka vytváří často velice 

jednoduché věty, text je leckde nespojitý, fragmentovaný, s občasnými drobnými nedostatky 

v odkazování na citovanou literaturu.  V textu jsou časté chyby v interpunkci a ve větné 

stavbě.  

Rovněž tak postrádám abstrakt práce – předložená „anotace“ není anotací.   

 

Práce dosahuje, i přes jmenované nedostatky, úrovně odpovídající nárokům na bakalářský 

stupeň. Je logicky členěna, výzkum je proveden dle pravidel a je použito vhodné odborné 

literatury a jiných zdrojů. Autorka prokázala schopnost přemýšlet o tématu v širším kontextu 

sociální práce.  

 

Pro práci navrhuji stupeň velmi dobře až dobře podle výsledků obhajoby.  

 

Otázka k obhajobě:  

Domníváte se, že nějaká sociálně-zdravotní služby pro seniory v ČR naprosto chybí?    
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