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Předložená magisterská práce má 83 stran autorského textu členěného do pěti hlavních 

kapitol. Vzhledem k tématu předložené práce je odkazovaná literatura a další informační 

zdroje, co do počtu i odborné relevance k tématu práce, dostačující. Text práce vhodně 

dokumentují a doplňují přílohy obsahující dotazníky pro respondenty, jež žijí v domácím 

prostředí a v rezidenčním zařízení, popis zařízení a statistické údaje v letech 2013 a 2012 i 

informace o žadatelích o sociální dávky, popis domovů pro seniory podle krajů a zásady OSN 

pro seniory. 

V současnosti jsou otázky vztahující se k problematice sociální práce se seniory často 

frekventované, je tomu tak z více důvodů, rozhodně se nejedná pouze o oblast prodlužování  

délky života občanů. V oblasti života seniorů i práce mnoha odborníků pro seniory je dosud 

řada otázek. Jednou z nich je i filozofie stáří a stárnutí, nebo udržitelnost změny životního 

stylu osob ve stáří, jsou to otázky spojené s jejich zdravotním stavem, či význam a možnosti 

péče doma a v rezidenci. I proto lze konstatovat, že diplomová práce reaguje na aktuální a 

potřebné společenské téma. 

Teoretické zpracování populačního stárnutí, teorie adaptace ve stáří, hodnoty v životě 

seniora, význam komunikace jako zdroje kontaktu s klientem, role rodiny jako neformálního 

poskytovatel péče i  sociální práce se seniory v různých společenských prostředích a míra 

profesionality v péči, jsou zpracované na velmi dobré teoretické úrovni, diplomantka se opírá 

o aktuální informační zdroje a sama také koncipuje své vlastní postuláty vzniklé ve vlastní 

pečovatelské praxi. 

Diplomantka se opírá při formulování výzkumného úkolu přiměřeně strukturovaně, 

v dostatečné míře o relevantní teoretické poznatky, aktuální publikace, zákony regulující 

zpracovávanou oblast a vlastní praktické zkušeností získané při výkonu sociální práce. 

Odborně, metodologicky i formálně splňuje požadavky kladené na graduační práce na úrovni 

prací magisterských. Doporučuji u obhajoby shrnout závěry a doporučení pro teorii a praxi 

sociální práce. 

Magisterskou práci  doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně. 
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