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Odůvodnění hodnocení práce: 

 

Téma bakalářské práce studentky Evy Machové je zaměřeno na problematiku adaptace seniorů 

v domově pro seniory. I když studentka konzultovala během tvorby práce velmi sporadicky, 

podařilo se jí práci dokončit v rámci možností. Je zřejmé, že studentku práce se seniory baví a 

naplňuje, proto se rozhodla psát práci tímto směrem zaměřenou.  

 

Silné stránky práce  

- Zvolené téma práce je zcela jistě aktuální ve vztahu k sociální práci se seniory. Autorka si 

poměrně dobře poradila se zpracováním teoretické části práce s podporou 30 literárních i 

elektronických či dalších interních neoficiálních zdrojů.  

- Za poměrně zdařilou považuji část kap. druhé, konkr. 2.4 Kvalita života seniorů v domově 

pro seniory, i když v kap. 2.4.1 mohly být uvedeny ještě další metody práce se seniory. 

 

Slabé stránky práce 

- V teoretické části práce se objevují nepřesnosti např. „Sociální péče je jedna z forem péče, 

kde se poskytují služby seniorům.“ Některé kapitoly jsou příliš obsáhlé, někdy se obsah 

textu opakuje. Za neadekvátní považuji na str. 16 zmínku o funcích rodiny (reprodukční ve 

vztahu k seniorům?) nebo na str. 20 vyjmenování všech druhů sociálních služeb nebo 

definici sociální služby. V kap. 2.3.1 se pro změnu již poněkolikáté opakuje problematika 

služeb sociální péče atp.  

- V práci se vyskytují jazykové a stylistické nedostatky, místy překlepy. Některé formulace 

mohly být vhodněji zpracovány. 

- Použité zákony nejsou jako zdroje v práci správně odcitovány. 

- Výzkumný problém není vhodně formulován.  

- Jestliže je cílem výzkumu zjistit, co přispívá nově příchozím seniorům do domova pro 

seniory k úspěšné adaptaci, pak se uváděný cíl liší od HVO, která zní: Jak vybrané faktory 

ovlivňují úspěšnou adaptaci seniorů v domově pro seniory?  

- Autorka textu používá vedle rozhovorů s respondenty také pozorování. V metodologii 

ovšem postrádám hlubší popisy tohoto pozorování a také jeho účel v kontextu hlavního cíle 

a vedlejších cílů. 

- Autorka také zmiňuje, že používá polostrukturované rozhovory, z přepisů je ale zřejmé, že 



se jedná jednoznačně o strukturované rozhovory. 

- V metodologii bych uvítala bližší popis vybraného výzkumného vzorku – stručné kazuistiky 

ke každému respondentovi.  

- Nejsem si zcela jista, zda v rámci analýzy rozhovorů studentka naplnila hlavní cíl práce, 

v kapitole Vyhodnocení výsledků postrádám linii zadaných cílů v kontextu celkové 

adaptace seniorů.  

- V rámci diskuze autorka píše: „Při pozorování bylo vyzkoumáno, že když klienty navštívil 

někdo z rodiny……“, ale o analýze pozorování a jeho zpracování není v kapitole 

„Vyhodnocení výsledků“ ani zmínka, takže není jasné, jak výsledky pozorování zpracovala, 

a jak k danému argumentu přišla. Jeví se mi, že autorka popisuje oblasti trávení volného 

času seniorů, jejich kontakt s rodinou atp. obecně, ale nikoliv v kontextu jejich adaptace na 

pobyt v DpS, spíše deskriptivně.  

- V praktické části práce je rovněž mnoho překlepů, gramatických a stylistických nedostatků. 

- Za velký nedostatek považuji rozsah praktické části práce, který je zcela neúměrný ve 

vztahu k teoretické části práce.  

- Nejsem přesvědčena o tom, že závěry, které autorka práce formuluje, vychází z analýzy 

získaných dat. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Podle čeho jste vybírala kritérium délky pobytu seniorů v domově pro seniory pro svůj 

výzkumný vzorek v rámci výzkumu? 

2. Jak mohou okolnosti nástupu do domova pro seniory ovlivnit proces adaptace seniorů? 

3. V závěru práce uvádíte „Autorka doporučuje, aby se personál více zaměřil na osamocené 

klienty a věnoval se klientům hlouběji z pohledu individuální péče.“ Jak personál podle Vás 

může identifikovat tyto „osamocené klienty“, a jak se jim vhodně věnovat v rámci jejich 

efektivní adaptace na pobyt v DpS? 

 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů Theses s výsledkem 

negativním/pozitivním.
 *

 

Celkové hodnocení
**
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Datum: 8. 6. 2015 Podpis: Michaela Vaško, v. r.  

 

                                                 
*
   Zvolte odpovídající hodnocení. 

**
  Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce. 

 


