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Téma diplomové práce je aktuální a relevantní ke studovanému oboru.
Předložená diplomová práce čítá 65 stran vlastního textu a je členěna do čtyř hlavních kapitol.
V Úvodu autorka popisuje motivaci k volbě tématu a formuluje cíle práce. V teoretické části se
věnuje rozboru situací, které jsou příčinou nástupu seniora do pobytového zařízení, a popisuje
úskalí adaptace starých lidí v rezidenční péči. Zajímavě je propojeno téma adaptace v pobytové
péči s aktuálními demografickými daty.
Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Použitá literatura je
dostatečně rozsáhlá a aktuální ve vztahu ke zpracovanému tématu, včetně cizojazyčných titulů.
Připomínky:
- Stylistická úroveň a užité obraty jsou místy vynikající a velmi výstižné, v textu jsou však
četné drobnější gramatické a jazykové chyby.
- Domnívám se, že textu by prospělo rozdělení do více hlavních kapitol.
- Chybí Závěr celé diplomové práce.
Přes uvedené připomínky považuji předloženou diplomovou práci za velice zdařilou. Autorka
zúročila svoji mnohaletou praxi v pobytových zařízeních pro seniory. Svoje názory, postřehy a
praktické zkušenosti uvádí hojně v celém textu a četnými výstižnými kazuistikami dokládá
teoretický koncept práce. Studentka prokázala exkluzivní souhrnnou informovanost o zpracované
problematice. Opakovaně i upozorňuje na četné rozpory mezi teorií, administrativou a praxí a
naléhavě apeluje na potřebu navýšení terénních služeb pro seniory, které by jim umožnilo zůstat
v domácím prostředí tak, jak si to přejí. Ve výzkumném šetření mezi seniory se autorce podařilo
výstižně shrnout a interpretovat úskalí adaptačního procesu v rezidenční péči.
Otázka k obhajobě:
- V textu upozorňujete na nesystémovost podpory rodinných pečujících. Shrňte možnosti
podpory neformálních pečujících v ČR.
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