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Oponentský posudek na diplomovou práci Mgr. Lenky Haluzíkové "Syndrom špatného 

zacházení se starými lidmi" 

Prodlužování lidského věku s sebou přináší mnohé problémy, jejichž řešení je v naší 

společnosti často teprve v počátcích. Proto lze jen uvítat že autorka si vybrala za téma své 

diplomové práce jeden z nich - syndrom špatného zacházení se starými lidmi. Při zpracování 

této tematiky čerpá především ze studijního pobytu ve Velké Britanii, která má v této oblasti 

již vcelku fungující systém, z bohaté literatury zahraniční i z dosavadních poznatků s řešením 

této problematiky v České republice. 

Teoretická část má pět kapitoL v nichž autorka především vysvětluje, co je to syndrom 

špatného zacházení se starými lidmi. Podrobně popisuje historický vývoj včetně pojmosloví 

(uváděného také v angličtině), shrnuje různá vymezení a obsah tohoto pojmu. Z rozboru 

zřetelně vyplývá, že přesná specifikace je velmi obtížná nejen k poměrně rozsáhlé typologii 

jevů spadajících pod syndrom špatného zacházení se starými lidmi, ale také vzhledem 

k prolínání a překrývání s typicky "učebnicovými" kapitolami o agresi a násilí. Z historie 

vědy je ovšem známa celá řada případů, kdy z původně obecnější a širší problematiky se 

postupně vyčlenily poměrně přesně teoreticky specifikované a prakticky využitelné poznatky, 

které se samostatně začaly označovat. Tento proces konstituování nového tématu zjevně 

probíhá, protože mnohé z popisovaných forem špatného zacházení se starými lidmi najdeme 

běžně uváděné v kapitolách o násilí, ale - a na to upozorňuje sama autorka - je třeba 

posuzovat je v poměrně širokých souvislostech, např. medicínských, sociálních, 

ekonomických, právních aj.; teprve pak vynikne jejich specifikum především ve smyslu příčin 

vzniku těchto nežádoucích jevů. 

Je zcela zjevné, že psychologie tu má své nezastupitelné místo především v nápravě 

dúsledků týrání a zneužívání starých lidí. Jejich odhalování se nejvíce daří lékařům, bohužel 

nejčastěji proto, že jsou viditelné fyzické újmy. V tomto okamžiku se obvykle spouští celý 

komplex zasahujících složek - vedle zdravotníků také sociální pracovníci, policejní a soudní 

složky, psychologové. Autorka tedy oprávněně a zdůvodněně poukazuje na širší souvislosti 

nejen podmínek špatného zacházenÍ- ale stejně tak nápravy důsledků týránL zneužívánÍ

zanedbávání starých lidí. 

V úvodu empirické části upozorňuje autorka na obtíže se získáváním dat jež mají více 

příčin, a tedy na jistou specifičnost této části diplomové práce. V první kapitole se podrobně 

věnuje popisu fungování systému, organizací a programů zabývajících se syndromem 

špatného zacházení se starými lidmi ve Velké Britanii. V následující kapitole se zabývá 
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situaci v České republice. Podařilo se ji zmapovat činnost několika odborníků a organizací, 

kteří u nás v této oblasti působí. A právě s nimi potom vedla polostrukturovaný rozhovor (viz 

příloha 10), kde se mimo jiné zaměřuje na zkušenosti a poznatky o pachatelích, obětech. 

typech násilí, možnostech intervence atd. Rozhovory jsou zpracovány metodou obsahové 

analýzy. Přes značné potíže se jí podařilo přece jen získat ti'"i kazuistiky, kterou jsou uvedeny 

v závěru práce. 

Poměrně rozsáhlá diplomová práce (cca 170 stran textu, plus literatura a přílohy) je 

poněkud výjimečná nejen svým rozsahem, ale hloubkou a detailností zpracování, zároveň 

neobyčejně bohatými literárními prameny. Celkově její přínos spatřuji v tom, že přináší 

v ucelené podobě mnoho nesmírně cenných poznatků o řešení problematiky špatného 

zacházení se starými lidmi ve světě i u nás a že tak tvoří výborné východisko pro další 

odborníky, kteří by se chtěli této problematice u nás věnovat. Je nepochybné, že jejich potřeba 

bude narůstat. Způsob zpracování se vyznačuje uspořádaností, kultivovaným jazykem. 

dokumentováním prezentovaných faktů ukázkami z rúzných kazuistik, mnohými samostatně 

činěnými závěry na konci kapitol. Dalším kladem je to, že přes zjevnou mezioborovost 

tématu, zdúrazňuje autorka psychologickou problematiku ajejí různé aspekty. 

Závěr: Předložená diplomová práce Mgr. Lenky Haluzíkové po všech stránkách splňuje 

požadavky na ni kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

jJ, ~~~VLl~ 
Praha, 5. 9. 2007 I. Slaměník 


