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Práce je nesmírně důkladná, solidně zpracovaná, vychází z velkého množství prostudované literatury. 

Čítá 83 stránek textu včetně rozsáhlého přehledu  použitých zdrojů (téměř 50 titulů), a přiloženého 

výzkumného nástroje -  strukturovaného dotazníku s 26 otázkami  - jenž byl použit pro terénní 

šetření. Jde o dílo nesmírně zajímavé, psané čtivým, odborně vyzrálým a kultivovaným jazykem. 

Autorka pracovala velmi samostatně, a to zejména v teoretické části. Opírala se přitom o výběr 

relevantní  literatury cíleně zaměřené k problematice řešené v bakalářské práci - tedy kvalitě života  

seniorů na venkově a její m determinantám. Po stručném  uvedení do tématu stáří, kvality života a 

lidských potřeb se autorka naprosto logicky zastavuje a do hloubky prozkoumává  to,  co považuje 

pro život seniorů na venkově za relevantní a důležité - jejich představu o autonomii, vliv prostředí a 

otázky zdravotní péče a sociální práce na venkově.  Teoretická část tvoří necelou polovinu bakalářské 

práce, tj. 27 stránek. K nejzajímavějším kapitolám této části patří úvahy o významu vnějšího prostředí  

pro život starých lidí, porovnání venkovského a městského prostředí a popis funkcí  vnějšího 

prostředí ve vztahu k životu člověka. Inspirativní je též exkurz do historie sociální práce na venkově 

v předválečné době.   

Na dalších 33 stranách představuje autorka  zprávu ze svého  výzkumu kvality života seniorů žijících 

v obcích od 250 do 500 obyvatel.  Pro svůj výzkum zvolila techniku dotazníkového šetření s ohledem 

na své možnosti a síly i důvěrnou znalost prostředí, ve kterém výzkum probíhal.  V metodologické 

části popisuje tvorbu dotazníku i způsob jeho distribuce.  Záměrným  výběrem se jí podařilo získat 

vzorek 52 respondentů mezi  staršími obyvateli několika vesnic na Pelhřimovsku.  Charakterizuje 

detailně svůj výzkumný soubor a své výsledky pak porovnává  s údaji Českého statistického úřadu pro 

kraj Vysočina. Data prezentuje přehledně, srozumitelně, v přiměřené míře a vhodným způsobem 

využívá tabulek a grafů. Své výsledky pak  podrobuje diskusi zejména se závěry z jiných studentských 

prací. Ukazuje na zajímavá specifika života na malých vesnicích (větší  podíl aktivního trávení volného 

času v porovnání  s reprezentativním vzorkem seniorské populace,  vnímání „volného“ času ve stáří a 

na venkově, rodinná a sousedská podpora a vysoká míra spoléhání nejen na rodinu, ale i na 

komunitu, nedostatečná   informovanost o sociálních službách, jejich charakteru a kvalitě atd.).  

Nelze než souhlasit s autorkou, že kvalita života seniorů na venkově by si zasloužila hlubší studium  a 

že je zde  řada možností  (nejen) pro sociální pracovníky. 

V práci se občas vyskytují  drobné gramatické či stylistické prohřešky (s. 40 - vyplívá; s. 70 - 

K zodpovězení hlavního cílu…; dále s. 70 …zabývali jsme se aktuálně dostupnými  možnosti podpory 

…; předposlední  odstavec na s. 71 - zde se mluví jednou o „člověku“ jednou o „nás“). Diskuse o 

výsledcích výzkumu mohla být více propojena s teoretickou částí práce. V závěrečných kapitolách 

mohly být nabídnuty  konkrétní  návrhy, které by se týkaly sociální práce na venkově, neboť výsledky 

autorčina výzkumu k tomu přímo vybízejí.  



 I přes uvedené připomínky  lze práci  Jany Bednářové považovat za velmi inovativní, kvalitně 

zpracovanou,  bez zásadních nedostatků a s dostatečným profesionálním  nadhledem, tedy hodnou 

ocenění.    

Závěr:  Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm „B“.  

Otázky k diskusi: 

1. K jakému posunu v sociální práci na venkově došlo v porovnání s meziválečným obdobím a jaké 

jsou příčiny změn? 

2. Jaké nové metody sociální práce na venkově byste mohla doporučit na základě výsledků Vašeho 

výzkumu. Jaké kompetence by měli  mít sociální pracovníci na venkově. Jak by měli pracovat se zdroji 

a riziky života na venkově? 

3. Jak si vysvětlujete pokles účasti starších venkovanů  na kulturním životě obce, který naznačují  Vaše 

výsledky  v porovnání s výsledky Majerové z r.2001? 

 

V Praze, 23.6.2017 


