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     Téma diplomové práce považuji za velmi aktuální a relevantní ke studovanému oboru.

     Předložená práce čítá 71 stran vlastního textu a je členěna do pěti hlavních kapitol. 

     V Úvodu studentka popisuje motivaci k volbě tématu a vymezuje cíle práce. Dále se obecně

stručně věnuje tématu stárnutí a stáří, uvádí potřeby seniorů v pobytových zařízeních sociální 

péče a charakterizuje koncept dlouhodobé péče o seniory. Ve stěžejní čtvrté kapitole podrobně 

popisuje jednotlivé koncepty a modely péče (smyslovou aktivizaci, kinestetickou mobilizaci, 

snoezelen, psychobiografický model péče, bazální stimulaci a validaci), které jsou nejčastěji 

využívány v rezidenčních zařízeních pro seniory v ČR.

     Výzkumné šetření realizovala autorka formou dotazníkového šetření mezi sociálními 

pracovníky registrovaných pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory. Cílem šetření bylo 

zjistit, do jaké míry jsou tyto metody mezi sociálními pracovníky známy a nakolik jsou v péči o 

seniory využívány. Studentka sestavila dotazník pro sociální pracovníky, přehledně 

interpretovala odpovědi na jednotlivé otázky, systematicky vyhodnotila stanovené hypotézy a 

výsledky shrnula v Diskuzi a Závěru. 

     Formální, jazyková a stylistická úroveň práce jsou výborné, použitá literatura je aktuální

a rozsáhlá včetně cizojazyčných zdrojů. Studentka se práci se seniory věnuje několik let 

a o zvolené téma, jež zpracovala důsledně a přehledně, projevila hluboký zájem. 

     Předloženou práci považuji za cennou nejen jako souhrn informací inspirujících ke 

zkvalitnění péče o seniory v rezidenčních zařízeních, ale především pro výsledky výzkumného 

šetření, jímž autorka oslovila všechna registrovaná pobytová zařízení sociálních služeb pro 

seniory a zmapovala tak situaci v ČR.

Otázka k obhajobě:

 Který z uvedených modelů, v jaké míře a s jakými výsledky využíváte v zařízení, kde 

pracujete?

Cíl práce - popsat jednotlivé koncepty a modely péče o seniory, zjistit jaká je jejich znalost 

v dotazovaných pobytových zařízeních sociálních služeb a ověřit, zda jsou v těchto zařízeních 

nové koncepty a modely péče aplikovány - studentka splnila.

Diplomovou práci hodnotím:                        výborně
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