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       Studentka zvolila téma v současné době velmi aktuální pro kvalitní péči o seniory 
v rezidenčních zařízeních.  Autorka vychází z vlastní odborné zkušenosti - několik let pracovala
v Domově pro seniory nejprve jako dobrovolník, nyní na pozici aktivizačního pracovníka a 
problematice individuálního plánování v pobytových službách se aktivně věnuje.
      Diplomová práce čítá 67 stran vlastního textu a je rozdělena do pěti hlavních kapitol. 
Autorka nejprve přehledně a z hlediska praktických dopadů charakterizuje obtíže stáří a potřeby 
seniorů a teoretické poznatky doplňuje cennými postřehy z vlastní praxe. Dále popisuje domovy 
pro seniory jako pobytovou sociální službu a následně se velmi podrobně věnuje problematice 
individuálního plánování. Zdůrazňuje jeho význam pro sjednocení péče o klienty domovů pro 
seniory, upozorňuje, že se jedná o důležitý aktivizační bod při řešení nepříznivé sociální situace 
starého člověka a také o prvek prevence přepečování. Podrobně se věnuje standardům kvality, 
metodice procesu plánování a upozorňuje na výhody tohoto postupu, ale i na nešvary z praxe. 
Definuje roli klíčového pracovníka jako zásadní osoby, provázející klienta sociální službou a dále 
se zaměřuje na možnosti aktivizaci v domově pro seniory v kontextu individuálního plánování.
       Za cennou a přínosnou považuji pátou kapitolu, v níž studentka formou čtyř kazuistik 
předkládá příklady vytváření a naplňování individuálních plánů u konkrétních osob 
s různorodými potřebami. Praktickou kapitolu doplňují informace o modelu psychobiografické 
péče a ukázka využití biografického listu, umožňujícího nastavit individuální péči i u 
neorientovaného klienta. 
     
      Práce má logickou strukturu, vyváženou kompozici, použité zdroje jsou aktuální ve vztahu ke 
zpracovanému tématu. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, text doplňuje zajímavá 
fotodokumentace.

     Studentka v diplomové práci vynikajícím způsobem propojila teoretické poznatky s vlastními 
odbornými zkušenostmi, přináší praktické informace a postřehy. Pravidelně konzultovala, 
pracovala samostatně. Konceptu individuálního plánování se věnuje dlouhodobě a s velkým 
nasazením.

Cíl práce – popsat přínos individuálního plánování v práci se seniory, jeho propojení se všemi 

složkami péče v rezidenčním zařízení a vliv na aktivizaci starých lidí - studentka splnila.

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

Diplomovou práci hodnotím:                                   výborně
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