
I
Hodnoceni bakalářské práce

Téma: Kvalita života seníorů v domově důchodců

Autorka: Ivona Koudelkevá

V názvu bakalářské práce je uveden starší výraz "domov důchodců" - podle zákona o
sociálních službách je toto zařizení definováno jako "dOl.il0\l pro seniory' ~

Autorka zvolila téma. které je trvale aktuální a s ohledem na stárnutí populace velmi žádoucí
k řešení a hledání možností, jak tuto oblast péče podpořit.

V teoretické části popisuje vhled do problematik)' na solidní úrovni, nicméně považuji za
nezbytné vytknout použití výrazu "geront"(str.9), což je velmi stigmatizující označení
seniora, je hanlivé, ponižující. Tudíž bohužel velmi poškozuje celkový záměr bakalářské
práce. Další chybu spatřuji v konstatováni, že geriatrická péče se poskytuje ) když nemocný
O ni nežádá" - pokud autorka neměla na mysli pouze informovanost klienta o možnostech.
(str. 10). Senior má nepochybně právo o sobě rozhodovat sám ajeho právajsoll definována
v mnoha dokumentech, nejen odborných. Ochrana práv seniorů je základním dokumentem jak
ve zdravotní, tak sociální péči.
Velmi dobře hodnotím záměr práce v orientaci péče na jedince ve zdraví a nemoci.
Neúplné je konstatování o pečovatelské službě v terénu: pracovníci sociálních služeb jsou
plně kvalifikovaní a při péči o seniory pracují samostatně (nikoliv pod vedením
profesionála) dle zákona o sociálních službách, který defmuje kvalifikační předpoklady.
Autorka \re své práci popisuje ipůsobnost agentur domácí zdravotní péče. jako součást
sociálně zdravotní péče v terénu. Nicméně není správné konstatování. že nejdostupnější pro
senioraje domov důchodů; nejdostupnější je terénní sociálně zdravotní péče.
~7 '1 ' c 1 .. ~ b k" l' '1" 1 r 11. C • •• fVY00ľl1)'l11 zpUSO)em popisuje potře ou a rtrvizace a zacnovam Iidske důstojnosti (rozpor
viz. výše, str.IO).

Empirická část je zpracována velmi dobře. Velkou pozornost autorka věnovala volbě otázek a
vlastní práci s klienty při realizaci výzkumné části. Z popisovaných postupů práce se seniory
je zřejmý velmi pozitivní vztah k této cílové skupině, stejně tak i velmi citlivý přístup při
použití metody rozhovoru formou polostrukturovaných otázek. Na výborné úrovni jsou pak
zpracovány výstupy a diskuze.

Nejvýznamnější přínos práce spatřuji v konstatování nezbytnosti individuálního přístupu,
aktivizace a podpory soběstačnosti k seniorů při retlexi všech determinantů stáří, jako
způsobu managementu práce se seniory v institucionálním zařízení.

V oblasti práce s literaturou postrádám zdroje ze zákona o sociálních službách č.l 08/06 Sb. a
jejího prováděcího předpisu č 505/06 Sb.Rovněž tak i práci se standardy kvality sociálních
služeb (které nepochybně domov seniorů, ve kterém autorka výzkum prováděla, má
zpracované) .
Přílohy považuji za relevantní.
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Celkové stanovisko:
I přesto, že práce vykazuje v úvodní části některé nedostatky, zejména v odborné terminologii
a některých nepřesnostech, které se váží na legislativní a praktické zakotvení sociálních
služeb domovech pro seniory, tuto práci doporučuji k obhajobě.

Doplňující body:
- srovnání cílů gerontologického ošetřovatelství a sociálních služeb
- kvalita života seniorů v domově pro seniory z pohledu standardů kvality sociálních služeb

Klasifikace: velmi dobře

Ilodnotitelka: Helena Yástroyská

V Hradci Králové, dne 20.5.2009


