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    Téma je velmi aktuální vzhledem ke zvolené cílové skupině – seniorům, pro něž dobré 

mezilidské vztahy a jejich udržování představují velmi cennou hodnotu.

     Předložená bakalářská práce má 69 stran vlastního textu a je členěna do osmi hlavních kapitol.        

     V Úvodu studentka sděluje motivaci k výběru tématu a formuluje cíle práce. V první kapitole 

vymezuje základní pojmy z oblasti stárnutí a stáří, ve druhé kapitole se věnuje změnám ve stáří a 

následně potřebám seniorů. V dalších – stěžejních kapitolách charakterizuje sociální vztahovou síť 

a specifika této problematiky v seniorském věku, podrobněji se věnuje významu rodiny v životě 

starého člověka a zpracovává i téma senioři v rezidenčním zařízení včetně možností naplnění 

mezilidských vztahů v institucionální péči. V souladu se současností poukazuje i na možnosti 

využívání moderních informačních a komunikačních technologií seniory. V osmé kapitole 

předkládá studentka výsledky výzkumného šetření, které realizovala v Domově pro seniory, kde 

sama dlouhodobě pracovala na pozici aktivizačního pracovníka.

     Text má logickou strukturu, kapitoly obsahově dobře navazují, autorka podává stručně a přesto 

velmi výstižně základní informace významné pro realizované výzkumné šetření mezi seniory.           

     Výzkumné šetření je velmi dobře zpracované, oceňuji dobře zformulované úkoly, cíle a 

interpretace jednotlivých okruhů, přehledné a výstižné grafické znázornění a závěry výzkumného 

šetření, které – byť realizováno na malém souboru respondentů – přináší zajímavé výsledky 

především ve vztahu k průměrnému věku oslovených seniorů.

     Použitá literatura je rozsáhlá a aktuální, jazykový projev velmi dobrý (až na drobné překlepy).

Připomínky:

- Hlavní kapitoly mají začínat na zvláštní stránce (kpt. 3,4,6)

            - V praktické části by bylo lépe Vámi užívanou formulaci „tento graf“ konkretizovat:           

               „graf č. 1….“ atd.

            - V celém odborném textu doporučuji jen velmi opatrně užívat slovíčko „díky“ a raději jej 

               nahradit jiným výstižnějším výrazem.

     Tyto drobné připomínky, které uvádím spíše pro zlepšení kvality odborné písemné práce 

studentky do budoucna, nikterak významně nesnižují hodnotu předložené bakalářské práce, kterou 

celkově považuji za velmi zdařilou a přínosnou.



Otázka k obhajobě:

- Výsledky Vašeho šetření vyzněly velmi pozitivně ve vztahu k průměrnému věku 

respondentů a k délce jejich pobytu v DS. Jak byste to vysvětlila?

Cíl práce - popsat a vyhodnotit vztahové sítě, které mohou senioři v rezidenční péči mít – studentka 
splnila.

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci.

Bakalářskou práci hodnotím:                                               výborně
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