
P O S U D E K

oponenta na diplomovou práci

Jméno a příjmení studenta:         Bc. Hana Kiliánová

Téma diplomové práce:              Vybrané metody sociální práce 

                                                            s nesoběstačnými klienty ve zdravotnických zařízeních

Oponent práce:                           MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.

     Téma předložené práce je aktuální a potřebné, relevantní ke studovanému oboru.

     Diplomová práce čítá 152 stran vlastního textu a je členěna do pěti hlavních kapitol.

     V Úvodu studentka sděluje motivaci k volbě tématu a formuluje cíle práce a cíl výzkumného

šetření. Dále se zabývá charakteristikou stáří jakožto životní etapy zvláště ve vztahu 

k nesoběstačnosti, uvádí geriatrické syndromy a podrobně se věnuje syndromu demence. 

Popisuje sociální služby pro osoby s demencí, zaměřuje se na roli a legislativní rámec sociální 

práce ve zdravotnictví. Ve čtvrté kapitole diplomantka přehledně a detailně popisuje jednotlivé 

nefarmakologické přístupy a metody užívané k aktivizaci při práci se seniory s demencí 

v sociálních a zdravotnických zařízeních. V poslední kapitole předkládá průběh a výsledky 

výzkumného šetření, pro něž zvolila kvalitativní metodu formou rozhovoru a pozorování a 

následné analýzy získaných poznatků.

Připomínky:

 Rozsah práce vysoce překračuje požadovaný limit pro diplomovou práci, některé pasáže 

bylo možno zestručnit, neopakovat se, podle mého názoru např. i nadbytečně rozsáhle 

popisujete strukturu, vybavení a provoz jednotlivých zařízení pro seniory s demencí.

 Dosti spoře uvádíte v textu zdroje, z nichž čerpáte, upozorňuji i na drobné nedostatky, 

nejednotnost v odkazech 

     Předložená práce má logickou strukturu, zvolené téma je detailně zpracováno, textem se 

prolíná vysoká erudice a etické nazírání diplomantky. Použitá literatura je rozsáhlá a aktuální, 

včetně cizojazyčných titulů. Formální a jazyková úroveň práce jsou vynikající.

     Za přínosné považuji především zpracování výsledků výzkumného šetření spolu 

s doporučeními pro praxi. Oceňuji i preciznost celé práce.

Otázka k obhajobě:

 Které z uvedených metod se Vám nejvíce osvědčily ve Vaší praxi a proč?

Vytyčené cíle práce studentka splnila.

Diplomovou práci hodnotím:                                           výborně

V Praze, dne:       10. 5. 2016                                                                                 J. Ondrušová


