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 Hana Bělohlávková si za téma své práce zvolila problematiku spolupráce pracovníků 

sociálních služeb s rodinami klientů s demencí a tím, jaký vliv může mít tato spolupráce na 

péči o seniory a tím na kvalitu jejich života. Své téma se rozhodla zkoumat ve dvou 

konkrétních sociálních službách – domově se zvláštním režimem a denním stacionáři. Svůj cíl 

formuluje takto: "zhodnotit, do jaké míry v zařízení Domova sv. Anežky České a Stacionáře 

sv. Anežky České ovlivňuje spolupráce personálu a rodiny kvalitu života seniorů s demencí, a 

do jakých oblastí péče o seniora se především promítá". Téma považuji za dobře zvolené a 

tím, že se autorka ve svém cíli zaměřila na konkrétní dvě sociální služby, je i cíl v rámci 

bakalářské práce reálně splnitelný.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se autorka věnuje 

tématům, která považuje za důležitá pro splnění cíle. Představuje problematiku demence, 

věnuje se tématu kvality života a tomu, jak mu lze rozumět u seniorů s demencí. Stěžejní 

kapitolou je představení oblastí, ve kterých v daných sociálních službách může pobíhat 

spolupráce s rodinou. Zde autorka nejprve danou oblast představuje z širší perspektivy, kde se 

opírá o názory renomovaných odborníků a informace doplňuje svou vlastní zkušeností 

z praxe.  

V praktické části práce autorka předkládá svá zjištění, ke kterým dospěla na základě 

vyhodnocení rozhovorů se třemi pracovnicemi daných sociálních služeb. I když sama autorka 

zmiňuje, že se vzhledem k rozsahu bakalářské práce nejedná o plnohodnotný výzkum, přesto 

používá prvky metodologie kvalitativního výzkumu a snaží se jak při sběru dat, tak při jejich 

vyhodnocení postupovat dle předem formulovaných postupů, což hodnotím kladně.  

Doporučila bych při sběru informací jít více do hloubky a respondentek se doptávat tam, kde 

odpovědi jsou příliš obecné, což polostrukturovaný rozhovor umožňuje.   

Po formální stránce práce splňuje všechny požadované náležitosti. Autorka se vyjadřuje 

odborným stylem, informace čerpala z dostatečného množství relevantních a aktuálních 

zdrojů, které správně cituje. Gramatická a stylistická úroveň práce je na dobré úrovni.  

Domnívám se, že autorka dosáhla vytčeného cíle a práci doporučuji k obhajobě.  

Dle prezentace u obhajoby navrhuji hodnocení dobře (B). 

   

 

 



Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 

 

1. V textu práce zmiňujete určité problémy ve spolupráci zdravotní a sociální péče o 

seniory. Promítají se i do spolupráce s rodinou? V jakých oblastech? 

 
2. Z textu práce vyplývá, že spolupráce s rodinou v daných sociálních službách probíhá 

relativně dobře. Jaké faktory na straně zařízení spolupráci s rodinou podporují a co 

naopak může být překážkou?  
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