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Bakalářská práce O. Křivánkové se věnuje aktivizaci seniorů prostřednictvím sociálních služeb, 

konkrétně sociálně-aktivizačních služeb (SAS). Jedná se o téma, které se velmi úzce prolíná se 

sociální prací, jejími metodami a nástroji. Tím, že autorka řeší uvedené téma v kontextu systému 

sociálních služeb, jejich financování a poskytování, tak se jí podařilo držet se oborové příslušnosti, 

tj. sociální politiky.    

 

Cílem bakalářské práce je hodnocení jednoho typu poskytovaných sociálních služeb (sociálně-

aktivizačních určených pro seniory). Cíl je formulován následujícím způsobem: „zjistit a 

identifikovat slabé stránky, silné stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory na příkladu Ústeckého kraje“ (str. 11). Formulaci cíle bakalářské 

práce považuji za vhodnou, umožňuje autorce jasné zaměření v jejím výzkumu. Za problematickou 

však považuji konkretizaci tohoto cíle do 2 výzkumných otázek, z nichž ta druhá vlastně kopíruje 

formulaci výzkumného cíle:  

 

1. Jaká je náplň (obsah) činností poskytovaných sociálně aktivizačních služeb pro seniory a v 

jaké formě jsou poskytovány?  

2. Jaké jsou slabé a silné stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory v Ústeckém kraji?   

 

Zde ale musím sebekriticky přiznat své vlastní pochybení, protože jsem si to při častém 

konzultování práce vůbec neuvědomila.  

Zatímco na výzkumnou otázku č. 2 se autorce podařilo v její bakalářské práci odpovědět, takže by 

se dalo konstatovat, že naplnila cíle své práce, otázka číslo 1. zůstává z poloviny nezodpověděnou. 

O. Křivánková se vyjma svých teoretických východisek, způsobům aktivizace ve svých zjištěních 

nevěnuje. Odpovídá jenom na otázku, ve které formě služeb (ambulantní, pobytová) je aktivizace 

realizována, v úvodních částech práce (např. str. 8) navíc uvádí, že SAS jsou poskytovány i v 

terénní formě. Jak to teda je?  

Z hlediska metodologického se dle autorky jedná o kolektivní typ případové studie (str. 22), tj. 

rozbor několika případů konkrétně organizací poskytujících sociálně aktivizační služby. Využívá 

jak dat primárních (polostrukturované rozhovory s 2 představiteli samosprávy a 4 s poskytovateli 

těchto služeb), tak dat sekundárních (včetně veřejně-politických dokumentů). Autorka nevložila do 

přílohy práce scénář expertního rozhovoru, i když dle práce měla vytvořené jeho 3 verze. V případě 

zpracování dat také není jasné, jak s nimi O. Křivánková pracovala, vyjma jejich transkripce. 

Strategické materiály jsou zde využité spíše jako kontext zkoumané problematiky, informace z nich 

uváděné zůstávají na poměrně velké úrovni obecnosti, chybí uvedení konkrétních opatření v oblasti 

aktivizace seniorů formou sociálních služeb.  



 

 

 

Autorka ve své práci využívá jak hodnotová, tak teoretická východiska. Oceňuji, že svůj vlastní 

postoj otevřeně vyjádřila jak v Úvodu práce, tak právě volbou hodnotových východisek. Zatímco 

však hodnotové ukotvení bakalářské práce je „cítit“, práci s teoriemi (vyjma jejich uvedení) 

považuji za určitý nedostatek této práce. To souvisí s již uvedenou chybějící odpovědí na 1. 

výzkumnou otázku – jaký způsob aktivizace zkoumaná zařízení vlastně využívají, co se seniory 

podnikají za aktivity? Pokud autorka využívá jako teoretické východisko teorii veřejně-politického 

cyklu, tak je škoda, že se svých respondentů (jak na úrovni samosprávy, tak na úrovni jednotlivých 

poskytovatelů) více neptala na to, zda dochází k nějakému hodnocení těchto služeb nebo jak 

probíhá proces plánování (sociálně-aktivizačních) služeb pro seniory v Ústeckém kraji.    

Z hlediska obsahu práce je považuji za poměrně nevyváženou, zjištěním vlastního výzkumu se 

autorka věnuje pouze v jedné kapitole č. 6, tj. na 5 stránkách. Velká pozornost je v bakalářské práci 

věnována širšímu kontextu – systému sociálních služeb a jeho financování. Právě systém 

financování je uváděný jako slabá stránka, ale zjištění z rozhovorů to moc nepotvrzují. Naopak se 

zdá, že na tuto oblast je financí dost, neboť autorka ve své závěru konstatuje, že služby pro seniory 

jsou v Ústeckém kraji nejrozšířenější (str. 32)  

Autorka čerpá převážně z českých zdrojů, což ale vzhledem k zaměření této práce, nevadí. Jedinou 

výhradou mám ke způsobu odkazování na Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 

2016-2025, jejíž autorství je v seznamu literatury připsáno Davidu Pospíšilovi, přičemž v hlavním 

textu je uváděný zdroj název této strategie.   

 

Z formálního hlediska je bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Trochu ale nerozumím tomu, proč 

jsou v příloze této bakalářské práce uvedené tabulky a schémata, která jsou součástí hlavního textu.  

 

Bakalářskou práci Olgy Křivánkové doporučuji přijmout k obhajobě s hodnocením „velmi 

dobře“ (D).  

 

 

Praha, 2.6.2018      Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 


