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     Předložená diplomová práce obsahuje sedmdesát tři stran autorského textu, který je tvořen 
pěti hlavními kapitolami. Text je doplněn třemi vhodně volenými přílohami včetně barevné 
fotodokumentace (při zachování všech etických zásad). Přehlednost zvyšuje seznam obrázků.
     Cílem práce je „popsat přínos individuálního plánování v práci se starými lidmi a jeho 
propojenost se všemi složkami péče v domově pro seniory, včetně aktivizace …“. Uvedený 
cíl vnímám jako poměrně náročný (jednoduchost je jen zdánlivá …). Studentka splňuje 
podmínku kvalitního splnění tohoto cíle, tj. dlouhodobou odbornou praxi v domově pro 
seniory. 
     Obsah práce dává tušit, že se studentka zaměřila na aktivizaci uživatelů služeb, což je 
vzhledem k jejím pracovním zkušenostem pochopitelné. Mělo by to být ale více zdůrazněno 
ve formulaci cíle. Teprve v textu se ukáže, nakolik se podařilo individuální plánování propojit 
i s ostatními složkami péče v domově. Obsah práce vyznívá místy nevyváženě vzhledem 
k cílům, ale vše důležité obsahuje. Kapitoly logicky navazují. 

     První kapitola věnovaná teorii stáří je informačně bohatá. Z hlediska formy, stylistiky a 
celkového tvaru práce ale bohužel není na úrovni magisterského studia. Neobsahuje sice 
žádné závažné chyby, pro něž by text nebyl obhajitelný, ale místy působí školácky a frázovitě. 
Podaří se studentce propojit tolik dílčích informací s dalším textem? Je nutné teoretickou 
kapitolu o stáří v tomto rozsahu uvádět, když potenciál autorky spočívá ve zpracování  
specifického tématu, jemuž dobře rozumí? 
     Následující kapitola o domovech pro seniory je zdařilejší a potvrzuje, že autorka píše tím 
lépe, čím blíže je odborné praxi. Stylisticky stále připomíná příručku nebo manuál, ale 
obsahuje i podnětné informace. Vlastní zkušenost autorky s prostředím domova je evidentní. 
Pasáž o dalších sociálních službách jen volně souvisí s cíli práce, ale je zpracována stručně a 
bez obsahových chyb. 
     Ve třetí kapitole se již autorka dostává k meritu věci. Text je shrnutím podstatných 
informací o individuálním plánování. Studentka velmi trefně a srozumitelně vysvětluje pojem, 
zasazuje jej do zákonného rámce, seznamuje s procesem plánování. Zdařile vystihuje úzkou 
souvislost standardů sociálních služeb a individuálního plánování. Celou kapitolou prolíná 
význam individuálního plánování vzhledem ke kvalitě života uživatelů služby.
     Čtvrtá kapitola je věnována aktivizaci. Souvislost aktivizace a individuálního plánování je 
nesporná a studentka ji dobře vystihuje v kap. 4.1. Dle Národní soustavy povolání vymezuje
roli aktivizačního pracovníka a možnosti aktivizace. Velmi podrobně se věnuje konkrétním 
způsobům aktivizace jako je trénování paměti nebo animoterapie, popisuje význam 
dobrovolnictví. Podnětná a originální je kap. 4.4 o aktivizaci a genderových rozdílech. 
K uvedeným poznatkům nemám zvláštních připomínek, odmyslím-li si kontexty celé práce. 
Vzhledem k cílům práce musím konstatovat, že text zabíhá do zbytečných podrobností a na 
mnoha místech by stačilo pouze uvádět příklady nebo odkazovat. Název práce je přesnější než 
formulace cílů, což je z metodologického hlediska chyba. 



     Pátá kapitola pojednává o využití individuálního přístupu v praxi. Úvodní pasáže působí 
trochu roztříštěně, některé informace narušují jednotnou linii textu. Kazuistiky jsou vhodně 
zvoleny, kultivovaně a čtivě zpracovány. Přínosem jsou ukázky individuálních plánů 
vybraných klientek. Má-li se ale jednat o kvalitní magisterskou práci, text je chybně započat i 
zakončen. Chybí úvodní struktura šetření (úkoly, metody, metodika, …) a dále uchopitelnější 
výsledek nebo alespoň nástin závěrečné diskuse. Studentka měla dostatek materiálu, škoda, že 
cílem byla pouze ukázka (ilustrace) bez hlubší kvalitativní analýzy. Velmi pěkně je 
vysvětleno využívání biografie klienta. Tuto pátou kapitolu by bylo relevantní označit jako 
výbornou, pokud by se jednalo o absolventskou práci na VOŠ nebo bakalářskou práci na VŠ, 
na magisterskou práci jsou ale cíle šetření nadmíru skromné. Text je ovšem velmi 
optimistickým popisem poskytování sociálních služeb v daném domově pro seniory. Jeho 
čtení je velmi inspirativní vzhledem k odborné praxi. 
     Závěr je spíše shrnutím, postrádám rekapitulaci stanovených cílů a reflexi jejich plnění. 
Z mého pohledu se cíle podařilo naplnit pouze částečně (chyba je v jejich formulaci).

     Práce se zdroji je převážně korektní z hlediska jejich užití, místy není patrné autorství (s. 
34 aj.). Soupis zdrojů je postačující po obsahové i formální stránce. Úvodní kapitola je 
charakteristická podprůměrnou stylistikou, kdy text vyvolává dojem studentských výpisků 
(důsledně po odstavcích v závislosti na autorech). Dovedná kompilace vypadá tak, že se 
odstavce řadí tématicky, myšlenky různých autorů se v tomtéž odstavci vzájemně doplňují, 
případně vyvrací. Musím ale konstatovat, že jazyková úroveň textu se postupně zvyšuje. To je 
dáno tím, že Karolina zdařile stylizuje, sděluje-li své vlastní myšlenky. Značnou část textu se 
tak studentka snažila proložit svojí profesní zkušeností a to byla dobrá volba.

     Závěr:

     I přes výše uvedené nedostatky hodnotím magisterskou práci Karoliny Tumlířové jako 
velmi dobrou. Ve své práci citlivě a na patřičné odborné úrovni popsala význam 
individuálního plánování vzhledem ke kvalitě života seniorů. Celý text doplnila svými 
bohatými zkušenostmi z praxe a příklady dobré praxe. Přestože jsou v textu poměrně závažné 
metodologické chyby a práce je spíše na bakalářské úrovni, hlavní myšlenka zůstala 
zachována. Zvlášť kladně hodnotím etické postoje autorky a její schopnost vést klienty 
domova pro seniory k soběstačnosti. Závěrečné fotografie si dovolím, navzdory 
akademickému slovníku, označit jako velmi krásné.

     Navrhovaný stupeň hodnocení:  velmi dobře

     Podnět k obhajobě:

1. Na s. 28 píšete: „Mnoho pracovníků stále nahlíží na individuální plánování jako na 
přebytečnou administrativní zátěž …“. Pokuste se doporučit způsoby, jimiž by bylo 
možné stávající situaci zlepšit.

V Praze dne 1. června 2014                               ___________________________



     


