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Posudek vedoucí práce 

k obhajobě magisterské práce 
 

Jméno autora práce: Bc. Kateřina Bláhová 

Název práce:  Motivace žadatelů k pobytu v domově pro seniory 

Vedoucí práce: PhDr. Eva Dragomirecká, PhD. 

 

Autorku vedla k výběru tématu předkládané práce paradoxní současná situace, kdy v oblasti 

sociální péče pozorujeme úsilí o deinstitucionalizaci a podporu terénních služeb u všech 

skupin klientů kromě seniorů, kde se za úspěch považuje růst počtu pobytových zařízení. 

Klade si otázku, co je motivací pro žádost o přijetí do domovů pro seniory, zda si to přejí sami 

senioři nebo spíše jejich rodiny, zda byly již využity ostatní způsoby řešení situace seniora se 

sníženou soběstačností, případně nejsou dostupné potřebné služby, nebo zda se jedná o 

navyklý způsob řešení bez znalosti či akceptování ostatních možností. Jedná se o téma 

aktuální a zásadní.  

Do přehledové části autorka zařadila kromě základních pojmů pojem soběstačnosti a jejího 

zjišťování, téma potřeb seniorů a jejich vztah ke kvalitě života, ucelený přehled systému péče 

v České republice a problematiku péče o seniora v rodinném prostředí a v pobytových 

službách. Přehledová část je zpracována s hlubokým vhledem do problematiky a s velmi 

dobrou znalostí současné literatury včetně aktuálních výzkumných zjištění 

V empirické části práce jsou zpracovány rozhovory se 76 žadateli o přijetí do domova pro 

seniory, kde autorka působí, které proběhly v období od září 2013 do března 2014. Autorka 

vytvořila jako podklad pro rozhovor dotazník, který v pilotní fázi výzkumu vyzkoušela na 10 

žadatelích.  

Výsledky jsou prezentovány v přehledných grafech a tabulkách, doplněny vysvětlujícím 

slovním popisem a představují ucelenou informaci o stavu a situaci žadatelů o danou 

pobytovou službu. Hlavním zjištěním je nedostatečné využívání již existujících terénních 

služeb podporujících setrvání v domácím prostředí i skutečnost, že žadateli jsou rodinní 

příslušníci, nikoli samotní senioři.  

Důležitou součástí práce je vlastní autorský návrh terénního poradenství pro seniory a jejich 

blízké, který představuje účinné řešení popisované problematiky.  

Autorka se mnou dílčí otázky práce konzultovala, ale mé vedení vzhledem k hluboké znalosti 

problematiky a motivaci přispět k jejímu optimálnímu řešení víceméně nepotřebovala. Kromě 

jiného oceňuji dobrou kvalitu statistického zpracování výsledků a dobrou jazykovou a 

formální úroveň práce. 
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V práci postrádám zamyšlení autorky nad zobecnitelností dosažených výsledků. 

Hodnocení: Předkládaná práce podle mého názoru naplňuje náležitosti diplomové práce a 

neobsahuje závažné faktické, metodické nebo jazykové chyby. Doporučuji ji k obhajobě a 

v závislosti na průběhu obhajoby navrhuji hodnocení výborně.  

Doporučuji, aby autorka zpracovala zkrácenou verzi sdělení do sekce studentských prací 

odborného časopisu Fórum sociální práce.  

 

Otázka pro obhajobu? 

Nakolik jsou výsledky ovlivněny konkrétním domovem pro seniory, kde probíhal sběr dat? 

V čem by se mohla výzkumná zjištění lišit, kdyby sběr dat probíhal v jiných/jiném zařízení?    
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