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Předložená diplomová práce se zabývá neformálními (rodinnými) pečujícími, kteří se 

starají o seniora v domácím prostředí. Tyto osoby nedostávají ze strany společnosti a 

mnohdy ani ze strany rodiny potřebnou pozornost, bohužel je opomíjí i systém 

sociální pomoci v ČR, ač jsou význam i náročnost jejich práce nezpochybnitelné.  Na 

problematiku neformálních pečujících se autorka podívala prizmatem krizí, které 

vytypovala na základě analýzy dokumentů, ale také na základě svých vlastních 

pracovních zkušeností v této oblasti. 

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V části teoretické jsou vymezeny 

důležité pojmy, autorka se zde zaměřila na stáří a stárnutí, na neformálně pečující a 

na krize, s nimiž se u pečujících opakovaně setkávala. 

Ve výzkumné části se autorka snažila pomocí polostrukturovaných rozhovorů zjistit, 

jak pečující osoby krizové situace při zajišťování péče o seniora zvládají a jaké 

strategie k jejich zvládnutí volí. Právě zmiňovaná úskalí při péči o seniora mohou 



pomoci identifikovat potřeby pečujících osob, které mohou ukázat, jakým způsobem 

pro ně  nastavit systém podpory, na jehož absenci v českém sociálním systému 

autorka poukazuje. Cíl výzkumu, výzkumné otázky, výzkumný soubor, metody sběru 

dat, jejich zpracování i analýza jsou dobře popsány. Výzkum je adekvátně vyhodnocen 

a diskutován.  

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že pečující překonávají velmi vážné problémy, které 

významně ovlivňují jejich fyzické i psychické zdraví. Na začátku pečování tito lidé 

nedokážou odhadnout své síly, dobu trvání péče, ani nároky péče, které postupně 

narůstají. Autorka upozorňuje na nezbytnost změny v systému, na nutnost ustanovit 

neformálně pečující jako oficiální cílovou skupinu s vlastními nároky a právy.  

Cíl této diplomové práce byl bezesporu naplněn. Práce nabízí ucelený pohled na 

danou problematiku. Téma bylo z hlediska oboru sociální práce vhodně zvolené. 

Předložená práce splňuje náležitosti diplomové práce.   

Práci doporučuji k obhajobě a v případě zdařilé obhajoby doporučuji  hodnocení 

výborně. 
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