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Autorka se zabývá jevem, který je v našich podmínkách nový a dosud odborně víceméně 

nezpracovaný – situací seniorů, kteří se za pobytovou péči stěhují do jiné země. 

V teoretické části jsou zařazena relevantní témata vysvětlující kontext migrace za péčí, zejména 

současný demografický vývoj v evropských zemích a systémy péče o seniory v ČR a Německu, neboť 

empirická část je zaměřena na německé seniory přijíždějící do ČR. Dále je jednáno o migraci, hlavních 

teoriích tohoto jevu, podrobnější výklad se týká migrace ve vztahu k péči. Tato část je velmi přínosná, 

protože k problematice migrace pečujících i seniorů u nás kromě výjimek dosud není odborná 

literatura a přehled nečetných výzkumů na toto téma ze zahraničních zdrojů je užitečným (a dobře 

zpracovaným) úvodem do problematiky. Problémy související s migrací za péčí se přitom týkají, nebo 

budou týkat i české reality. Autorka představuje možná rizika, od různé kvality zařízení po jazykové a 

kulturní bariéry, odloučení od známého prostředí a rodiny po etické otázky. V další kapitole se proto 

zabývá potřebami ve stáří a rizikem jejich nenaplnění při tak zásadní změně známého prostředí. 

V empirické části bylo ambicí autorky učinit první výzkumné šetření o situaci seniorů, cizinců, 

v českém pobytovém zařízení. Cílem bylo popsat zkušenosti seniorů z jejich pohledu, a to co se týče 

důvodů k využití péče v ČR, jejich spokojenosti s péčí a subjektivním hodnocením výhod a nevýhod 

tohoto řešení. Adekvátně byla zvolena kvalitativní metodologie. Také výběr souboru byl připraven 

velmi pečlivě, včetně úplného soupisu cílového souboru. Samotné získání respondentů pak bylo velmi 

obtížné, vzhledem k pandemickým opatřením, a přizpůsobena musela být i technika sběru dat. Vedle 

úsilí vynaloženého pro získání respondentů (N = 11) oceňuji věcný a přehledný popis metodiky. 

Hlavním přínosem je však výsledková část. Autorka velmi přehledně prezentuje a v další části 

diskutuje hlavní zjištění. Její nálezy potvrzují, že důvody pro migraci za péčí jsou výhradně finanční, 

doprovázené mnoha riziky nenaplnění důležitých potřeb ve stáří.  

 Práci považuji za brilantní úvod do problematiky. Počet zpracovaných zahraničních zdrojů je 

úctyhodný.  

Doporučuji, aby práce byla publikovaná v odborném tisku. 

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

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