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2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii: 
 

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná 

 

 

 

 

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 Výběr tématu byl motivován osobními zkušenostmi z praxe studijní i životní. Na práci 

je poznat pochopení a hlubší zájem o problematiku. Zatímco teorie přináší obsáhlý přehled 

problematiky, spojené se stářím, empirická část se věnuje hlubšímu poznávání situace rodin, 

které se starají o nemocného seniora. Ukázkově je zvolen kvalitativní přístup, kdy pomocí  

polostandardizovaných hloubkových rozhovorů s pečujícími rodinnými příslušníky byly 

sestaveny případové studie seniorů a jejich rodin. Případové studie kromě osobní anamnézy 

seniora přinášejí i podstatné momenty samotných rozhovorů, periodicky 

doplňované komentářem autorky. V práci vůbec nejde o kvantitu dotázaných, ale o hloubku a 

pochopení složitosti situace několika rodin. Následuje i vyhodnocení šetření. Práce je v tomto 

smyslu příkladná i po stránce metodologické.   

 
Otázky: 

 
- Vyberte nejpodstatnější z poznatků, k nimž jste dospěla a kterak korespondují s Vaší osobní 

zkušeností? 
- Pokuste se charakterizovat rodinu, která má předpoklady postarat se o nemocného seniora.  
- Jak by se Vaše práce mohla dále využít? 
 

 

 

 

4.  Absolventská práce   je   doporučena  k obhajobě. 
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