
Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Rigorózní práce Mgr. Aleny Volfové „Aktivizační programy v sociálních zařízeních pro 

seniory“, předložená k obhajobě na Katedře sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze, 

2015, má 144 stran (z toho 123 stran vlastního textu). Tvoří ji úvod, šest kapitol přehledové 

části, kapitola výzkumné části, závěr, summary a seznam literatury.  

 

Autorka si pro svou rigorózní práci zvolila diskutované a stále aktuálnější téma aktivizačních 

programů v pobytových zařízeních pro seniory, a to s důrazem na mnohdy ještě 

upozaďovanou formu zooterapie. V teoretické části postupně uvádí čtenáře do problematiky 

výkladem základních pojmů jako je: pojetí a periodizace stáří, proces stárnutí, kvalita života 

ve stáří, úspěšné/neúspěšné stárnutí a jeho nejčastější příčiny, dále se pak věnuje Národní 

strategii ke stárnutí obyvatel a aktivizaci seniorů, sociální péči o seniory, kde nevynechává 

důležitá témata jako je: adaptace seniora při umístění do pobytového zařízení a Standardy 

kvality sociálních služeb jako nástroj kontroly kvality péče v domovech pro seniory. Za 

stěžejní kapitoly teoretické části lze považovat kapitolu pátou zabývající se aktivizací seniorů 

a šestou o využití zvířat k aktivizaci seniorů v sociálních zařízeních. Tato závěrečná kapitola 

sama o sobe tvoří solidní základ pro přehlednou a výstižnou brožuru (aktivizační programy se 

zvířaty, historie využití zvířat k terapeutickým účelům, příklady zooterapie seniorů v České 

republice a v zahraničí, legislativa a zooterapie, přehled organizací v České republice 

zabývající se chovem zvířat k terapeutickým účelům, pravidla organizace chovu zvířat v 

domovech pro seniory, negativní jevy v zooterapii, výzkum v zooterapii, výzkum vlivů zvířat 

na člověka, zmapování aktivizačních technik v domovech pro seniory ČR), která by jistě 

napomohla mnohým zařízením sociálních služeb v rozhodování zda a jak zooterapii umožnit. 

Následující empirická část práce je zaměřena na výzkum z oblasti zooterapie s cílem zjistit, 

zda jsou zvířata v domovech pro seniory nějakým způsobem prospěšná, jaký mají vliv na 

klienty, popřípadě na ošetřující personál a jaká jsou nejčastější úskalí zavádění zooterapie do 

praxe gerontologických pobytových zařízení. 

Z výsledků kvalitativní výzkumu ve dvaceti zařízeních pro seniory s celoročním pobytem ze 

Severních Čech, Středních Čech a Moravy, která v rámci nabízených služeb deklarovala 

přítomnost či návštěvy zvířat, vyplynulo, že:  

- Již pasivní zooterapie, tedy možnost vnímat přítomnost zvířete bez zpětné vazby, vykázala 

svůj přínos v omezení pocitu izolovanosti seniorů, v rozvoji komunikace mezi 

spolubydlícími i v navození jejich duševní pohody. 

- Celoroční pobyty živočichů v domovech pro seniory mají přínos nejen pro klienty, ale i 

pro pečující personál, který přítomnost živé bytosti vnímá velmi pozitivně. Zvíře slouží 

jako prostředník v komunikaci a při sbližování, jeho přítomnost navozuje přátelské 

prostředí. 

- Mezi limitující faktory zooterapie patří nejčastěji špatný zdravotní stav klientů, jejich 

nezájem o zvíře, vytíženost personálu, obavy z neexistujících hygienických předpisů, 

nechuť personálu přebírat další povinnosti, nesouhlas spolubydlících s pobytem zvířete na 

vícelůžkovém pokoji, dodržování práv zvířat, zvláště pak negativní důsledky 

překrmování. 



Z uvedeného tak vyplývá, že autorka odpověď na v úvodu kladené otázky nalezla. V diskusi a 

závěrech pak mimo shrnutí zformulovala možnosti opatření vedoucích k rozšíření v používání 

zooterapie v ústavních zařízeních pro seniory. 

Práce se jinak metodologicky opírá o tradiční postup od otázek obecně pojmových, 

principiálních a historických, ke konkrétním problémům, s vyústěním v určité shrnutí. Pokud 

jde o formální stránku, je rigorózní práce zpracována způsobem, který odpovídá požadavkům 

kladeným na práce tohoto druhu. Týká se to jak stanoveného rozsahu, tak její úpravy a 

zpracování. Rigorózní práce se opírá o dostatečný počet pramenů a je důkazem toho, jak 

dobře autorka tuto problematiku zvládá. Jedná se o výsledek dlouhodobějšího studia materiálů 

a jejich zpracování. Práce sice neobsahuje žádná zásadní pochybení, ale přeci jen bych vytkla 

drobné formální pochybení, a to, že by sám název práce měl např. formou podtitulu seznámit 

čtenáře s faktem, že aktivizační programy jsou v práci samotné zaostřeny na problematiku 

zooterapie. Po stránce stylistické a gramatické práce vyhovuje požadovanému standardu 

kvalifikačních prací tohoto typu 

 

Autorka tak osvědčila oponovanou prací schopnosti požadované rigorózním řádem (čl. 4 odst. 

7 „… předložená rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu 

nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti“). Vzhledem k formálnímu a obsahovému 

posouzení proto oponovanou rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 8. 11. 2015 

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 


