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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které je spojeno se životem významné 

skupiny obyvatel naší společnosti – seniory.  Jejich kvalita života je svázána s možností 

komunikovat s lidmi mladších generací a to i v případě, že žijí v zařízeních pro seniory. Na 

straně druhé sociální práce předpokládá zapojení dobrovolníků v různých pobytových 

zařízeních, kteří mohou nabídnout nadstavbové služby – empatickou komunikaci, vyjádření 

úcty, trpělivost při naslouchání, rozvinutí vztahu apod.   Dobrovolníci jsou vedeni vlastními 

motivy, jejichž objasnění je ústředním tématem předkládané bakalářské práce.  

 

Autorka si téma zvolila na základě svého zájmu o téma a vlastní praxi v zařízeních pro 

seniory.  

 

Ke zjištění empirických údajů použila autorka polostandardizované rozhovory s dobrovolníky 

z vybraných domovů pro seniory na území hl.m. Prahy.  

 

Autorka práci rozdělila do několika základních bloků.  

Objasňuje v nich cíle práce, vymezuje kategorie spojené s dobrovolnictvím, motivací, seniory 

ve společnosti.  

Empirická část se soustřeďuje na analýzu rozhovorů s 15 dobrovolníky (ženy) z celkem 4 

domovů pro seniory. Obsahuje popis metodologie výzkumu, kategorizaci otázek, jejich 

zpracování a interpretaci. Práce je zakončena shrnutím, seznamem použité literatury a 

doplněna přílohou (seznam otázek kladených respondentkám). 

 

Práce má celkově dobrou úroveň odpovídající nárokům na bakalářský stupeň. Je logicky 

členěna, vymezení a vysvětlení pojmů je provedeno pečlivě. Autorka prokázala schopnost 

přemýšlet o tématu v kontextu moderní sociální práce a sociální integrace. Jako oporu si 

stanovila vhodnou literaturu. Jazyková úroveň práce je kultivovaná, splňuje požadavky 

akademické argumentace.   

 

Mezi použitou literaturou postrádám však alespoň jeden zahraniční zdroj (na úrovni bcp však 

není povinný).   

 

Na práci oceňuji její kultivovanost, zakotvenost v autentickém prostředí a komunikaci autorky 

s různými aktéry zkoumaného terénu.     

Práci doporučuji k obhajobě.  

Navrhuji stupeň výborný - velmi dobrý podle výsledku obhajoby.  

 

Otázka k obhajobě:  

1. Jaké další aktivity pro cílovou skupinu seniorů a dobrovolníků byste sama navrhla? 
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