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Téma práce, které autorka zpracovala, je velice aktuální. Je patrná snaha
autorky lépe se v daném typu zařízení zorientovat a přispět ke zkvalitnění práce
sociálního pracovníka i k vyšší kvalitě péče o klienta. To považuji za přednost této
práce.
Cíl práce: Zmapovat faktory, které přispívají ke úspěšné adaptaci klientů na prostředí
domovů pro seniory.
Teoretická část je členěna do tří celků. Autorka uvádí dělení vývojového období stáří
z několika pohledů. Vzhledem k tomu, že se věnuje i zdravotním omezením starých
lidí, postrádám pohled světové zdravotnické organizace (WHO) na dělení tohoto
období. Péči o seniory rozebírá i z pohledu sociologického (měnící se struktura
rodiny). V kapitole Současný zdravotní systém a sociální péče o seniory se zaměřuje
na charakteristiku sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. Vzhledem k tématu
se soustředí na pobytové služby a adaptaci obecně i na faktory, které ovlivňují
adaptaci seniora v domovech pro seniory. U dobrovolného i nedobrovolného pobytu
seniora v zařízení uvádí velmi pěkně fáze, kterými senior při adaptaci prochází.
Praktickou část začíná popisem prostředí (Domov pro seniory, Praha 4 - Háje).
Autorka zvolila kvalitativní metodu výzkumu - rozhovor polostrukturovaný (12 otázek viz příloha). Stanovila si 5 výzkumných otázek, na které hledá odpověď od 4 klientů
rozhovorem (přepisy rozhovorů - viz příloha). Získaná data zpracovává metodou
kódování po jednotlivých VO (uvádí důležité citace klientů a vlastní shrnutí). Na s. 35
dovětek autorky o finanční podpoře seniorů dětmi, se mi zdá nevhodný a spekulativní
(finanční podpora smaže špatné svědomí). Z výsledků kvalitativního šetření se
nedozvídáme nic nového. Pokud ano - sdělte u obhajoby.
Rozsah práce je přiměřený. Citované prameny jsou aktuální (17 knižních a 4
elektronické zdroje). Zápis knižních zdrojů je nedůsledný. V textu jsou odkazy na
citace nesjednocené (velká, malá písmena u příjmení autorů).
Celková formální úprava práce i jazyková a stylistická úroveň bakalářské práce jsou
na dobré úrovni. Cíl práce byl splněn.
Téma k diskuzi:
1) Jakou vidíte budoucnost v péči o seniory.
2) Vysvětlete vlastní tvrzení s.16 "… odchod žen do důchodu tehdy, kdy
nemohou převzít plnou péči o svá vnoučata…". V následujících větách toto
tvrzení popíráte.
Výsledné hodnocení:
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