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Autorka
si
zvolila
velmi
aktuální
téma
dostupnost
sociálních služeb pro rodiny pečuj ící o seniora na Semilsku.
Předložená bakalářská práce je členěna na šest částí jejich
rozsah je od pěti do cca deseti stran, tzn., že maj í za účel
zvýraznit určité tématické okruhy. Logicky autorka nejprve
čtenáře
uvádí do problematiky stáří a stárnutí. Ve druhé
kapitole se zaměřuje na pečující rodinu, okolnosti ovlivňující
rodinu při péči o své stárnoucí členy, stupně péče o seniora a
v závěru i popisem zátěže a potřeb pečuj ících. Na kap i tolu,
věnovanou
pečované
osobě
seniorovi,
navazuje
stručným
přehledem
příslušných
legislativních dokumentů.
Teoretické
poznatky doplňuje praktická část, ve které autorka mapuje
dostupné sociální služby pro rodiny pečující o seniora na
Semilsku.
Stěžejní částí předložené bakalářské práce je kapitola šestá,
věnovaná případům z praxe,
kde si již v nadpisu autorka klade
otázku zda se dostane rodině té služby, kterou potřebuje.
Závěrem
autorka konstatuje,
že vlastně všechny služby se
obracej í na seniora samého a rodina jakožto klient služby v
podstatě není zohledněna, tady ani podpořena.
Práce je zpracována přehledně, je opřena o poměrně slušnou
znalost příslušné odborné literatury, výklad je systematický a
argumenty opřeny i o osobní zkušenost. Obsahové rozvržení je
logické,
uvedenou
problematiku
vyčerpává
v odpovídajícím
rozsahu a způsob zpracování odpovídá požadavkům kladeným na
bakalářskou práci.
Celkově mohu
tedy konstatovat, že bakalářská
práce splnila
SVU]
vytčený
cíl, po formální stránce je na dobré úrovni,
neboť má pouze drobné nedostatky,
ale především přináší řadu
cenných informací a prokazuje autorčin přehled a hluboký zájem
o zpracovanou problematiku.
V závislosti na
předloženou
výborně

průběhu

bakalářskou

nebo velmi

V Praze 1.2. 2007

a výsledcích ústní obhaj oby navrhuj i
práci hodnotit klasifikačním stupněm

dobře.
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