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1. Kritéria hodnocení práce:
Výborně

Velmi dobře

x

Splnění cíle

x

Samostatnost studenta
při zpracovávání tématu
Vyváženost teoretického výkladu
a praktického řešení, návaznost
jednotlivých kapitol a subkapitol
Práce s odbornou literaturou, (citace,
parafráze, dodržení citační normy)

x
x

Adekvátnost použitých metod
při zpracovávání tématu

x
x

Hloubka provedení analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úroveň formálního zpracování
(členění práce, text, grafy, tabulky,
poznámkový aparát, přílohy)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)

x
x

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.

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

Vyhovující

průměrná
------------

nadprůměrná

Nevyhovující

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Kladně hodnotím volbu tématu. Studentka, na základě zkušeností z práce v domově pro
seniory, si uvědomuje význam úspěšné adaptace a hledá odpověď na otázku, jak ji
usnadnit.
Teorie tvoří větší část textu. Autorka vychází z dostatečného okruhu odborné literatury,
některé kapitoly se ale omezují jen na jeden zdroj informací. Vysvětluje základní pojmy,
zachytila změny péče o seniory v rodině v průběhu historického vývoje, spolu s autorkou
odborné publikace mapuje výhody a nevýhody odděleného života generací v rámci
rodiny. Kladně hodnotím kapitolu Současný stav zdravotní a sociální péče o seniory v ČR,
kde kromě odborné literatury vychází i ze zákona o sociálních službách. S tématem práce
koresponduje poslední kapitola, ve které se zabývá problematikou adaptace seniorů při
nedobrovolném umístění do instituce.
Praktická část:
kladně hodnotím:
- výzkumné otázky stanovené v souladu s cílem
- volba metody – polostrukturovaný rozhovor
- zachycení a přepis rozhovorů
- snaha hledat odpověď na výzkumné otázky – zdůraznění významu rodiny a personálu
pro dobrou adaptaci
připomínky:
- nesrovnalosti v charakteristice výzkumného vzorku a v prezentaci rozhovorů
(odpovědi od všech šesti klientů)
- nepřesnosti v uváděných odpovědích (např. klient F je žena, ale citace z rozhovoru je
v mužském rodě)
- pro lepší přehlednost by bylo dobré dát výsledky do tabulky, odpovědi na výzkumné
otázky by tak byly zřetelnější
- některé závěry nejsou dostatečně podložené např. že rodina je pro některé klienty víc
důležitá z důvodu finančního zabezpečení než z důvodu psychické podpory, některé
interpretace jsou zjednodušené
- nedostatky po formální stránce (např. zápis seznamu odborné literatury)
Celkově práce nepřinesla nové poznatky k danému tématu, ale upozornila na zásadní význam
péče o psychiku seniorů v této, pro ně velice těžké, životní situaci a může se tak stát morálním
apelem pro pracovníky v pomáhající profesi.
Náměty k obhajobě:
1. Upřesněte, s jakým výzkumným vzorkem jste prováděla šetření
2. Navrhněte kritéria, podle kterých by bylo možné u klientů určit míru úspěšnosti adaptace
na pobyt v domově pro seniory
3. V úvodu práce jste si položila otázku – Co se dá udělat pro seniory, kteří přichází do
neznámého prostředí, jak jim pomoci, aby se co nejrychleji zabydleli. Našla jste na tuto
otázku odpověď?

5. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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