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Téma práce je aktuální a dosud u nás víceméně nezkoumané. Klienti sociálních služeb, které vznikaly 

po roce 1990, stárnou a je otázkou, jaký bude jejich další osud ve službách, které mají stanovený 

věkový limit a nemají podmínky k péči o lidi se závažnějšími zdravotními potížemi. Autor bakalářské 

práce se zaměřil na péči o stárnoucí klienty s mentálním postižením v pobytových sociálních službách. 

Česká literatura k této problematice víceméně neexistuje. Oceňuji, že se autor snažil v teoretické části 

shromáždit dostupné informace z různých zdrojů včetně ČSÚ a zejména že využil zahraniční literaturu 

v rozsahu vysoce přesahujícím požadavky na bakalářskou práci (8 výzkumných článků a 

systematických přehledů + dokumenty WHO). Také použité české zdroje jsou relevantní, včetně 

legislativních a strategických dokumentů týkajících se zkoumané problematiky. Ideově autor vychází z 

kontextu lidských práv a jejich rozpracování v zásadách deinstitucionalizace, které připomínají, že 

služby mají naplňovat potřeby klientů, nikoli vyžadovat, aby se klienti přizpůsobili pravidlům služby. 

Postup, kdy je klient nucen kvůli věku odejít ze známého prostředí, které desetiletí považoval za svůj 

domov, není z tohoto hlediska udržitelný.   

V empirické části hledal autor odpověď na otázku, jak stávající pobytové služby pro lidi s mentálním 

postižením postupují, když jejich klienti dosáhnou seniorského věku. Oslovena byla všechna taková 

zařízení na území Prahy, přičemž z celkového počtu 20 se jich do výzkumu zapojilo 16. Jelikož první 

výsledky založené na rozhovorech s představiteli služeb ukázaly, že klienti jsou mnohdy umístěni do 

domovů pro seniory, autor provedl doplňující dotazníkové šetření v domovech pro seniory na území 

Prahy. Takovýto design smíšeného výzkumu považuji vzhledem k neprobádanosti terénu za velmi 

vhodný. 

Z výsledků vyplývá, že je pro současnou praxi typická variabilita řešení, postup není standardizován, 

zařízení hledají řešení v závislosti na svých možnostech a bariérách, které autor pojmenovává a 

v diskusní části konfrontuje se zahraniční literaturou. 

Empirické šetření považuji za kvalitní pilotáž dané problematiky. Souhlasím s autorem, který vyzývá 

k realizaci výzkumu v této oblasti a k „nalezení potřebných kroků, které by vedly k setrvání seniorů 

s mentálním postižením v prostředí pobytových služeb dle jejich přání i v pokročilé fázi života“.   

Výzkumný postup i výsledky jsou jasně popsány, závěry jsou realistické, prezentovány s pokorou.        

Hodnocení: Předkládaná práce podle mého názoru zcela naplňuje náležitosti bakalářské práce. 

Doporučuji ji k obhajobě a v závislosti na průběhu obhajoby navrhuji hodnocení výborně.  

Otázka pro obhajobu: Je v současnosti realizovatelná péče o seniory v pobytových zařízeních pro lidi 

s mentálním postižením? Jaká opatření ji mohou usnadnit? 
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