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Gabriela Lazárková se ve své bakalářské práci věnuje podmínkám sdílené péče o seniory v 

ČR, která představuje ideální podobu péče u tuto skupinu obyvatel. Jedná se o kombinaci 

péče poskytované profesionálními (sociálními nebo zdravotními) pracovníky a rodinnými 

pečujícími. Téma není úplně nové, ale je mimořádně aktuální. V odborné diskusi se často řeší 

buď péče formální nebo neformální, autorka práce se snaží o jejich integraci. 

Výzkumný cíl je formulovaný málo ambiciózně, jedná se o cíl popisný („zmapovat“), i 

když výzkumné otázky (zejména první a třetí) naznačují, že se jedná i o explanaci: „Jaké jsou 

podmínky pro sdílenou péči o seniory v ČR? 2. Jaké sociální služby jsou nejčastěji využívány? 

3. Jaké jsou hlavní problémy v oblasti sdílené péče o seniory?“(str. 21). Autorka cíl své práce 

splnila, pečlivě popsala podmínky pro poskytování sdílené péče, ale rovněž identifikovala 

problémy, které znemožňují péči o seniory lépe sdílet.  

Bakalářská práce se opírá o několik teoreticko-hodnotových východisek, která souvisí 

s poskytováním dlouhodobé péče – přístup zaměřený na člověka, case-management a 

autonomie ve stáří. Sdílená péče je uvedena v teoriích, ale tam chybí, zřejmě proto, že ji 

popisuje v uvedení výzkumného problému.  

V bakalářské práci byla aplikována kvalitativní metodologie, primární data autorka sbírala 

pomocí (celkem osmi) polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky poskytujícími formální 

(sociální a zdravotní) péči a s rodinnými pečovatelkami. Kromě vlastních primárních dat 

autorka využívá i celou řadou sekundárních dat, odborných studií a veřejně-politických 

dokumentů. Metody sběru a analýzy dat byly zvoleny adekvátně k výzkumnému cíli a 

kapitola je zpracována velmi pečlivě. Nerozumím však tomu, jak autorka pracovala se 
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sekundárními daty („analyzovala je na základě výzkumné rešerše“) a domnívám se, že se 

jedná spíše o nešťastně zvolenou formulaci. 

Práce je strukturovaná vhodně, obsahuje poměrně obsáhlé uvedení do výzkumného 

problému, kde jsou některé problémy, k nimž autorka dospěla po realizaci svého vlastního 

šetření, již uvedené. V kapitole 5, kde prezentuje svá zjištění, propojuje primární i sekundární 

data. Kapitola je členěná dle několika hlavních kódů, která autorce vyplynuly z analýzy dat: 

sociální služby, sociální dávky, podpora neformální péče a další překážky sdílené péče. Proč 

zde vypadly zdravotní služby? G. Lazárková v textu poukazuje na velký význam praktického 

lékaře, který se zdá být jedním z hlavních koordinačních a informačních zdrojů, stejně tak 

v práci vyjmenovává zdravotní služby pro seniory, ale z analýzy jakoby vypadly. V Závěru 

práce autorka shrnuje svá zjištění a formuluje několik problémových míst: - nedostatečnou 

podporu neformálních pečovatelů, nedostatek terénních služeb, které mohou být vykonávány 

v přirozeném prostředí seniora a nedostatečnou informovanost o možnostech podpory a 

pomoci.  

Kvalitu práce snižují drobné formální nedostatky (např. v závěru se opakuje výraz 

„spolupráci“ v jedné větě, chybějící čárky, atp.).  

Celkové hodnocení 

Doporučuji bakalářskou práci G. Lazárkové přijmout k obhajobě a navrhuji její 

hodnocení stupněm C.  
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