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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Bc. Petra Šírová, Dis. vypracovala diplomovou práci na téma: Využití reminiscence u seniorů. 

Téma práce hodnotím jako aktuální a vzhledem k jejímu praktickému zaměření i velmi přínosné. 

Poměr teoretické a výzkumné části práce je vyvážený. Výzkumná část práce je přehledná. Diskuze velmi 

dobře porovnává zjištěná data s literaturou a podobně zaměřenými pracemi a výzkumy. Studentka 

čerpala z velkého počtu - 98 českých i zahraničních literárních zdrojů.  

Velmi oceňuji praktický význam práce. Studentka popisuje zavedení technik reminiscence u seniorů ve 

zdravotnickém zařízení, kde pracuje. Vytvořila vhodné reminiscenční prostředí, připravila dokumenty 

pro záznamy reminiscenčních setkání, pozvánky a diplomy pro seniory, vybírala vhodné respondenty, 

komunikovala s jejich rodinami. Realizovala řadu reminiscenčních setkání, v rámci pilotního šetření i 

ve vlastním výzkumu. Zapojila do reminiscence další kolegy ve sledovaném zdravotnickém zařízení. 

Hodnotila význam a smysl jednotlivých reminiscenčních setkání. 

Studentka pracovala velmi aktivně a se zájmem o sledovanou problematiku. Práci považuji za velmi 

kvalitní. 
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