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Předložená práce si klade za cíl popsat stárnutí populace v Česku v celorepublikovém měřítku 
i z pohledu jednotlivých krajů, porovnat tuto situaci s ostatními zeměmi EU, a především pak 
monitorovat poskytování sociálních služeb v Česku, konkrétně situaci domů pro seniory. 
 
V práci jsou nejprve představeny základní pojmy týkající se studia stárnutí populace, velmi 
podrobně je popsána seniorská populace Česka a její historické i současné tendence a 
prognóza budoucího vývoje. Populace českých seniorů je také srovnána s dalšími státy 
Evropské unie. V další kapitole práce jsou stručně definovány sociální služby a především 
jedna z jejich forem - domovy pro seniory (dříve domovy důchodců).  
 
Stěžejní částí práce je pak pátá kapitola, kde autorka podrobně popisuje metodický postup 
zpracování vlastního výzkumu a přechází k vlastním výsledkům. Podrobně je analyzován 
vývoj a geografické rozdíly v poskytování služeb domovů pro seniory v krajích ČR a dále 
jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření mezi pracovníky různých typů zařízení v 
krajích. Autorka se v tomto šetření zaměřila na proces podávání žádostí do DpS, přijímání 
seniorů, problematiku neuspokojených žádostí, etickou otázku poskytování služeb DpS a 
zejména také na pohled do budoucnosti služeb DpS v jednotlivých regionech. V závěru práce 
autorka shrnuje všechny zjištěné skutečnosti, odpovídá na úvodní výzkumné otázky a uvádí 
také návrh další výzkumné agendy v této oblasti. Součástí práce je bohatá část příloh, kde jsou 
podrobněji rozvedeny některé demografické ukazatele stárnutí zmiňované v práci v 
podrobnějším územním členění a velmi precizní charakteristika jednotlivých krajů ČR z 
hlediska domovů pro seniory.   
 
Autorka ve své práci dokazuje schopnost získávat statistická data a informace z různých 
zdrojů (dotazníkové šetření, získání a zpracování resortních statistik apod.), včetně těch 
zahraničních, a následně je analyzovat, stejně tak jako použít kartografickou metodu pro 
přehledné prezentování zjištěných skutečností. Přesto, že práce je z větší části spíše popisná, 
hodnotím kladně pracnost a preciznost s jakou autorka zpracovala data za jednotlivé kraje, 
časové průřezy i podrobné věkové skupiny či typy zařízení. Z této bakalářské práce je 
evidentní  systematický přístup při jejím zpracování a zájem autorky o tuto problematiku.  
 
Vzhledem k tomu, že předložená práce představuje cenný zdroj informací z oblasti, které 
doposud nebylo ve studentských pracích věnováno mnoho pozornosti, a práce je zpracována 
neobyčejně pečlivě a kvalitně, jednoznačně doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě. 
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