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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 
Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Zpracované téma je velice aktuální vzhledem k rostoucímu počtu seniorů, kteří mají zájem nebo jsou nuceni 
využívat služeb domovů pro seniory. Participace, podmínky a vedení k ní jsou důležitým faktorem fungování 
občanské společnosti, včetně spolupráce s neziskovým sektorem.  
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 1 
Autorka byla dobře teoreticky i prakticky vybavena. Využití teoretické literatury, včetně cizojazyčné je 
odpovídající pojednávanému tématu. Literatura je využívána v souladu se zásadami pro zpracování magisterské 
práce. V některých případech jsou použity i zdroje umožňující pohled na zkoumanou problematiku v širších 
souvislostech, zejména v kap. 2.3 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  1 
Hlavní cíl práce – zjistit úroveň participace ve vybrané organizaci a navazující dílčí cíle jsou formulovány jasně a 
přehledně a jsou vzájemně provázány. V dostatečné míře jsou využity i relevantní teoretické poznatky z oblasti 
sociologie, sociální psychologie a gerontologie. Přínosný je stručný historický exkurs v kap. 2.2.2 a 2.2.3 
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 1 
Design výzkumu byl dobře zvolen i realizován. Pro empirickou část byla vhodně použita kvalitativní metoda, což 
umožnilo upozornit i na detaily ovlivňující pozitivně množství a kvalitu získaných informací. Přínosný je i fakt, že 
jednotlivé kroky kvalitativního zpracování autorka doprovází metodickým komentářem. To činí práci přínosnou, s 
možností event. didaktického využití. V práci jsou adekvátně zachovány proporce mezi teoretickou a praktickou 
částí a zejména v poznámkovém aparátu lze najít množství podnětů pro praxi. 
Kvalita závěrů práce 1 
Vlastní závěry jsou zpracovány stručně a kvalitně. Jejich využití jako argumentů pro zachování stávajícího 
smluvního vztahu mezi zřizovatelem a provozovatelem by přispělo zařazení stručného vyhodnocení názorů 
personálu, klientů i autorky (byť v práci jsou uvedeny).  Zároveň by práce mohla posloužit i pro další event. 
jednání mezi zřizovatelem a provozovatelem ve prospěch provozovatele (argumenty jsou v práci obsaženy)  
Práce se zdroji 1 
Autorka osvědčila schopnost práce s literaturou; informačních zdrojů používá přiměřeně a v souladu s požadavky 
kladenými na magisterskou práci. 
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 1-2 
Práce je dobře a logicky strukturovaná. Proporce mezi jednotlivými částmi práce (kapitolami) jsou přiměřené cíli i 
tématu. Formulační úroveň až na drobné syntaktické prohřešky odpovídá požadavkům na odborný text. 
Gramatickou úroveň snižují chyby ve shodně přísudku s podmětem ve středním rodu. Grafická úprava je 
přehledná a vyhovující 
 
 
Celková známka před obhajobou: 1 
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Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem by autorka zařadila fenomén participace do Standardů kvality sociálních služeb 
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. k provedení zákona o sociálních službách, a jakým způsobem by 
tuto participaci v obdobných zařízeních hodnotila? 

2. Jakou argumentaci by autorka použila v hypotetickém jednání provozovatele Domova seniorů Slunečnice 
se zřizovatelem pro zachování stávajícího smluvního vztahu? 

  

 

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

Práce vykazuje zaujetí autorky pojednávanou problematikou, což ji dovedlo 
k fundovanému pohledu nejen na téma participace seniorů, ale i na provoz zařízení, které 
zkoumala. V prezentovaných postupech je znát i fakt, že nevycházela pouze z 
teoretických poznatků, nýbrž i z vlastní účasti na činnosti zařízení, ve kterém problém 
zkoumala. 

 

 

 

 

V Praze dne 3. června 2014 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  
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