
                                                    Oponentský posudek

Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií
Katedra  řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Magisterská práce : Kvalita pečovatelských služeb na Rakovnicku
Autor: Bc. Lada Habrcetlová
Vedoucí práce: MUDr. Iva Holmerová, Ph.D

Hodnocení bakalářské práce: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové- subkatedra geriatrie

l. Autorka práce zvolila téma, které je v péči o seniory významné.O kvalitě
poskytované péče se v poslední době dosti často hovoří. Autorka jasně vyjádřila cíl 
své práce a všemi částmi, jak teoretickou, tak výzkumnou odpovídá na cíle, které si 
v práci předsevzala.

2. V teoretické části se snaží vyjádřit obecné zvláštnosti, typické pro stáří. Je znát, že 
autorka práce se zde opírá o četné publikační zdroje našich předních geriatrů a 
gerontologů, jejichž citace odděluje od svého pohledu na problematiku. Teoretická 
část zahrnuje fakta, která se plně týkají základního tématu práce a jsou velice vhodným 
úvodem do problematiky.

3. V empirické části rozděluje autorka výzkum na část kvalitativní a kvantitavní, což je 
vzhledem k šířce problematiky nutné. Velice objektivní je rozdělení na péči 
poskytovanou v domácím prostředí a v domech s pečovatelskou službou.Autorka 
provedla analýzu pohledu na kvalitativní hlediska hodnocení ze třech zdrojů- od 
zřizovatele poskytované péče, z hlediska poskytovatele a následně uživatele. Toto 
považuji za velice přínosný,  dostatečně objektivní přístup. Na základě kvalitativních 
indikátorů pak autorka provedla následně kvantitativní analýzu. Na začátku si klade 
otázky, hypotézy, které jsou dle mého názoru vybrány s velkou pečlivostí a zohledňují 
aspekty zdravotního postižení. Velkou pečlivost autorky vidím rovněž při výběru 
metodologie šetření. 
Hodnocení jednotlivých aspektů kvality péče probíhá ve dvou liniích- v domácím 

prostředí a v domech s pečovatelskou službou. Rozdíl v obou typech prostředí 



z hlediska poskytované péče je znatelný u doby poskytování péče- nižší je u seniorů 
žijících v domech s pečovatelskou péči. Celkově však s poskytovanou péčí u této 
skupiny převažuje spokojenost.  Dalo by se to vysvětlit jistě tím, že senioři většinou 
zřejmě odchází do těchto domů s představou, že péče je zde poskytována po dobu 24 
hodin nepřetržitě a nebo kdykoliv. Autorka dále provedla analýzu  tohoto aspektu 
z hlediska dalších kriterií jako věk, pohlaví, zdravotní stav aj.

Pomineme-li faktor psychologický, kde by se zdálo na první pohled domácí prostředí 
jako v mnoha ohledech pro seniora komfortnější, je skutečný rozdíl v hodnocení 
minimální. Autorka sama přiznává, že výsledek může být dán malým souborem 
respondentů. Hypotéza o vlivu věku na spokojenost klientů se rovněž nepotvrdila. 
Nevýznamný rozdíl byl nalezen u vlivu tíže zdravotního stavu. Spokojenost rostoucí 
s délkou využívání pečovatelské služby je jistě dána i stupněm závislosti těchto 
seniorů. Naproti tomu zcela dobře autorka hodnotí vliv spokojenosti nemocných 
v domácím prostředí v závislosti na faktu, že si klient váží jakékoliv pomoci-tedy na  
vlivu dostupnosti.
Autorka dále hodnotí i závislost hodnocení dle úrovně kvality poskytované péče. Jak 
sama uvádí, významný rozdíl mezi jednotlivými prostředími v hodnocení není. 
Spokojenost se službami však obecně klesá u obou skupin v závislosti na stupni 
zdravotního postižení, což může být pravděpodobně ovlivněno depresivním laděním, 
mnohdy až depresí nemocných. Nepochybně by bylo zajímavé šetření z tohoto 
pohledu.
Z výzkumu vyplývá, že senioři po stránce vnímání komfortu jsou spokojenější 

v domácím prostředí, ale nespokojeni s délkou trvání, což v domácím prostředí nelze 
prakticky uskutečnit. Nabízí se tedy myšlenka , že při určitém postižení ve smyslu 
zhoršení soběstačnosti je nejvhodnějším zařízením instituce, kde dochází k péči 
neomezené, nikoliv domácím prostředí. 
Autorka odhaluje, což je významné, nedostatky v síti pečovatelských služeb v dané 
oblasti. Sama vidí problém v  rozsahu péče, kde dochází k nutnosti a vhodnosti 
kombinované péče- tj. pečovatelských a ošetřovatelských organizací. 

4. V diskusi autorka shrnuje všechny výsledky  výzkumu, nad kterými diskutuje a 
snaží se tak najít i řešení ve zlepšení. Na závěr navrhuje určitá doporučení  v oblasti 
řízení kvality pečovatelských služeb. Týkají se tedy návrhu především na základě 
zjištění nespokojenosti s dobou poskytování. Autorka navrhuje dvousměnný provoz, 
což se domnívám je příliš nákladné pro klienta a jeho rodinu. Osobně bych tedy viděla 
i problém z tohoto pohledu. Nejen tedy z pohledu nedostatku finančních zdrojů pro 
poskytovatele služeb. Jako pozitivní  přínos práce vidím návrh na zlepšení komunikace 
mezi pečovatelskými a ošetřovatelskými organizacemi, což bude jistě do budoucna 
nutností.  Nedostatek tísňové pomoci, respitní péče- jasně ukazuje na nutnost doplnění 
o další spektrum možností pomoci seniorům se sníženou soběstačnosti- tj. tzv. 
seniorům křehkým.
Zmapování jednotlivých oblastí z hlediska skutečné poptávky je jistě nutným úkolem 
pro plánování péče o seniory v jednotlivých oblastech a jasně ukazuje, že takovýto 
výzkum by měl být jeho součástí.



5.  Práce je  sice po stránce rozsahu obsažnější ( bez literatury -96 stran), ale to jistě 
neubírá na její kvalitě a významnosti 

Práci hodnotím jako výbornou ( 28 kreditů) a doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
l.Ve své práci uvádíte, že by hodnocení klientů mohla být ovlivněna jejich 
stupněm postižení- změnou zdravotního stavu. Není tam spíše otázka 
depresivního ladění takového člověka? Při vyplňování dotazníků jste bezesporu 
měla příležitost zjistit, v jakém psychickém rozpoložení se tito respondenti 
nacházely.

2. Jaká je Vaše představa o způsobu komunikace mezi pečovatelskou a 
ošetřovatelskou péčí?
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