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Cíl práce: 

Zjistit, jaké konkrétní terapie využívají vybrané domovy pro seniory. 
 
Téma práce je aktuální a v profesní oblasti diskutované. Práce je tvořena teoretickou 
i praktickou částí, které jsou vyvážené. 
 
Teoretická část je zpracována věcně, Témata jsou uspořádána logicky a přehledně 
členěna. Studentka se zaměřuje na charakteristické rysy člověka v období stárnutí a 
stáří s přihlédnutím k potřebám seniorů. Neopomíná charakterizovat nejčastější 
projevy nemocí seniorů v domovech pro seniory, které ovlivňují jejich kvalitu života. 
Druhou část tvoří přehled a charakteristika terapií, se kterými se lze v některých 
domovech setkat. Charakteristiku dané terapie tvoří vždy vývoj této terapie 
v zahraničí i v ČR, dále forma dané terapie a její použití v celkovém shrnutí u každé 
z terapií (9). Oceňuji výborně propojené citace s názory studentky a s jejími 
zkušenostmi z praxe. Je patrné zvládnutí textu s větším počtem literárních zdrojů 
(31). 
 
Praktická část je přehledně řešena a detailně popsáno dotazníkové šetření (26) i 
rozhovor s terapeuty (11). Studentka si stanovila 5 předpokladů. Vhodně zvolila 
dotazníkovou formu, která byla realizována spíše jako strukturovaný rozhovor. 
Vhodné bylo i zvolené místo (před nebo po terapii v místnosti). Méně vhodné mi 
připadá probírání daných otázek a odpovědí před ostatními klienty (vzhledem 
k anonymní formě dotazníku). Výsledky autorka zpracovává do grafů. Volba různých 
barev u stejných terapií nebo odpovědí vede k menší přehlednosti a znesnadňuje 
porovnání výsledků z obou domovů pro seniory ( DproS Patata a E.Purkyňové). 
Odpovědi zpracované do tabulek naopak působí velmi přehledným dojmem. 
 
Práci považuji za velmi kvalitně zpracovanou. Cíl byl splněn. 
Po stránce jazykové i formální je práce velmi dobrá. Studentka použila 31 literárních 
zdrojů a 5 elektronických. Přílohy dokreslují danou tématiku, postrádám však seznam 
příloh pro přehlednost. Seznam však nahrazuje číslo stránky v obsahu u každé 
přílohy. 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Ověřte a doplňte, jakým způsobem probíhá reminiscenční terapie v Domově 
Palata v současnosti. (Byli jedni z prvních, kde byla daná terapie realizována). 
Popište význam reminiscenční místnosti nebo koutků v daném domově. 

2) Bude Vaše práce využita v jiných domovech pro seniory? 
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