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

a relevantní ke studovanému oboru. 

     Předložená diplomová práce čítá 87 stran vlastního textu a je členěna do šesti hlavních 

kapitol. V Úvodu autorka formuluje cíle práce, motivaci k volbě tématu a poukazuje na jeho 

potřebnost. V první kapitole popisuje sociální a zdravotní problematiku seniorů v léčebnách 

dlouhodobě nemocných, následně se věnuje specifikům sociální práce se seniory v LDN. Ve 

třetí, čtvrté a páté kapitole se zaměřuje na stěžejní téma svojí diplomové práce – specifika 

komunikace zdravotně sociálních pracovníků se seniory se zdravotním postižením v LDN při 

poskytování péče těmto osobám, včetně doporučení pro komunikaci se seniory. 

     Výzkumná část je uvedena vybranými statistickými ukazateli z CNP - LDN FN Motol, které 

nabízí přehled o základních činnostech zdravotně sociálních pracovnic. Ve vlastním výzkumném 

šetření studentka zkoumá podmínky ke kvalitní komunikaci. Respondentkami jsou jednak 

zdravotně sociální pracovnice z několika různých LDN a dále hospitalizovaní pacienti – senioři 

v dlouhodobé následné péči. 

     Práce má přehlednou strukturu, hlavní kapitoly na sebe logicky navazují. Jazyková a formální 

úroveň práce jsou velmi dobré, použitá literatura a zdroje četné a aktuální, včetně cizojazyčných 

odkazů. Z textu je zřejmá dlouholetá odborná zkušenost diplomantky v oboru a znalost tématu, 

jež si pro diplomovou práci zvolila. To dokládají i uvedené kazustiky a především autorkou 

zpracované Návrhy na změny a zlepšení komunikace. 

     Předloženou diplomovou práci považuji za nadstandardní a velmi přínosnou jako studijní 

materiál pro studenty oboru sociální práce, ale i pro praxi sociálních pracovníků. 

Cíl práce – popsat specifika problematiky komunikace zdravotně sociálních pracovníků v 

léčebnách pro dlouhodobě nemocné – autorka splnila. 

Otázka k obhajobě: 

Uveďte nejzávažnější úskalí sociální práce s pacienty v LDN, které vyplývá z Vaší praxe. (Jak) je 

možné mu předcházet? 

Diplomovou práci hodnotím:                         výborně 
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