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        Zvolené téma zcela odpovídá zájmu a zkušenostem studentky, která působí jako aktivizační 

pracovnice v domově pro seniory. V Úvodu informuje o zaměření teoretické části. Jako hlavní cíl 

uvádí seznámení s činností aktivizačního oddělení a porovnání dvou poboček Domova pro seniory 

Elišky Purkyňové z pohledu klientů těchto zařízení.                                                                                                   

Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů stáří a stárnutí, uvádí periodizaci stáří od 

různých autorů. Do větší hloubky rozpracovala problematiku přizpůsobení se procesu stárnutí. 

Věnuje se i otázce postavení starého člověka v tradiční společnosti a v dnešní době, zmiňuje se            

o seniorském ageismu. Více rozebírá téma odchodu do důchodu a změny, se kterými se musí člověk 

vyrovnávat a které představují závažné stresové faktory. V úvodu třetí kapitoly charakterizuje 

potřeby typické pro toto věkové období a podává přehled zařízení a služeb pro seniory.  

      Praktická část je rozdělena do dvou oddílů. V prvním autorka zařadila informace o Domově pro 

seniory Elišky Purkyňové, kde prováděla i šetření. V souladu s cílem práce se zaměřila na činnost 

aktivizačního oddělení a charakterizovala jednotlivé typy nabízených aktivit. Užitečné jsou pasáže, ve 

kterých popisuje činnosti, které se realizují v uvedeném zařízení, část textu pak tvoří doplňující 

teoretický výklad.  Ve druhé části je výzkumné šetření, autorka zvolila metodu řízeného 

strukturovaného rozhovoru, celkem bylo 20 respondentů. Stanovila hypotézu, ve které předpokládá 

souvislost mezi mírou aktivity v minulosti a současným zapojením do programu v domově pro 

seniory. Potvrzení hypotézy je podloženo jednou otázkou, není patrné, zda vyčlenila aktivní 

respondenty, aby dále zjišťovala jejich zapojení nebo případně hodnocení nabízených aktivit. 

Odpovědi na jednotlivé otázky jsou zpracované do grafů a tabulek a doplněné krátkým komentářem. 

V podkapitole Vyhodnocení rozhovorů stručně interpretuje výsledky, snaží se postihnout základní 

rozdíly mezi odděleními, kde šetření prováděla. 

       V Závěru rekapituluje témata, kterými se v práci zabývala. Na základě zkušeností a výsledků svého 

šetření se zamýšlí nad současnou situací v domovech pro seniory, především zastoupení klientů 

s vyšším věkem. Správně se zmiňuje o tom, že je třeba tyto změny reflektovat ve způsobech práce a  

v nabízených činnostech. 

     Celkový rozsah práce je přiměřený, v textu používá spíše parafráze než přímé citace. Formální a 

stylistická stránka je dobrá. 

     Studentka pracovala samostatně. Pozitivně hodnotím, že téma zpracovala s porozuměním 

vzhledem ke svému dlouhodobějšímu působení v této oblasti, především je třeba ocenit využitelnost 

výsledků práce v praxi. 



 

Výsledné hodnocení: velmi dobře 

 

Náměty k obhajobě: 

-  Jak byly přijaty výsledky vašeho šetření v Domově pro seniory E. Purkyňové? Uvažujete na 

jejich základě o nějakých změnách nebo se staly alespoň podnětem k diskuzi nad některými 

problémy? 

- Je možné ze získaných poznatků vyvodit obecnější závěry? 
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