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     Téma diplomové práce je vzhledem k demografickému vývoji v ČR vysoce aktuální a 

relevantní ke studovanému oboru.

     Předložená diplomová práce čítá 54 stran autorského textu, je členěna do šesti hlavních 

kapitol a doplněna třemi přílohami. První příloha obsahuje přehled otázek z výzkumného 

šetření, v dalších dvou je přepis rozhovoru s dvěma respondenty.

     V Úvodu studentka zmiňuje motivaci k volbě tématu, cíl práce vymezuje v Anotaci.

V první kapitole uvádí základní pojmy z oblasti gerontologie, následně se zaměřuje na kvalitu 

života a bydlení seniorů. Ve čtvrté kapitole popisuje sociální služby a v páté kapitole volný 

čas a rodinu seniora. Výzkumné šetření realizovala diplomantka formou rozhovorů se seniory 

v domácím prostředí.

Připomínky: 

- Kpt. 2 – Kvalita života. Téma sice obecné, ale velmi náročné na zpracování. 

Jednotlivé podkapitoly na sebe plynule nenavazují, jedná se spíše o předložení 

jednotlivých dílčích pojmů bez systematického uspořádání a zakotvení. 

- Kpt. 4 - Sociální služby. V kontextu zvoleného tématu by bylo vhodné zaměřit se na 

sociální služby a jejich poskytování pro seniory, nikoli pouze vypsat sociální služby 

obecně dle Zákona 108/2006 (seniorů se přece netýká např. raná péče, domy na půl 

cesty, nízkoprahová zařízení pro děti mládež….)

- Kpt. 5 - Volný čas a rodina v životě seniora. Tato kapitola je, podle mého názoru, ve 

vztahu ke zpracovanému tématu obsahově nevyvážená. Téma rodiny v životě seniora 

je velmi široké a dobře uchopitelné. Autorka se podrobně zabývá různými fázemi 

vývoje rodiny a o stárnoucích lidech a rodinném soužití s nimi se dozvídáme jen velmi

málo. Jako podkapitolu vhodně zařadila ageismus.

- Kpt. 6 - Výzkumné šetření. Výstupy kvalitativního šetření (rozhovory s konstruktem 

otevřených otázek) by bylo vhodné podrobit pečlivé a systematické analýze a tuto 

přehledně interpretovat. Chybí základní sociodemografické údaje o respondentech,  

není uveden ani termín, kdy proběhlo šetření. Četnost výskytu shodných odpovědí 

označuje studentka termíny: většina – převážná část – někteří, přičemž v popisu 

výsledků výzkumného šetření chybí absolutní čísla, která by při odborné analýze měla 

být konkretizovaná. Výsledky nejsou ani dohledatelné, neboť v příloze jsou uvedeny 

pouze záznamy z rozhovorů se dvěma respondenty, zatímco studentka uvádí, že se 

dotazovala sedmnácti seniorů.



- V Úvodu diplomantka píše: „práce se seniory mě baví a naplňuje“. V textu diplomové 

práce však nenacházím její názory ani osobní zkušenosti s touto cílovou skupinou. 

     Práce má sice logický koncept a hlavní kapitoly jsou dobře rozvrženy, ale obsahově jsou 

nevyvážené. Jazyková a formální úroveň práce jsou vcelku dobré, použitá literatura 

dostatečná, chybí aktuální elektronické a cizojazyčné zdroje.

Otázky k obhajobě:

- Téma Vaší práce je zaměřeno na podporu soběstačnosti seniorů. 

Definujte soběstačnost seniorů dle různých autorů.

- Cílem Vašeho výzkumného šetření je „zjistit spokojenost v životě seniorů žijících ve 

vlastním obydlí, kteří využívají služby sociální péče“.

Definujte spokojenost ve stáří dle různých autorů.
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