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Předložená práce, která byla vypracována na Ústavu sociálního lékařství Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové splňuje všechny podmínky kladené na
tyto práce podle platných předpisů UK.
Téma bylo vybráno dobře - jde o stále diskutovaný problém v sociální politice nejen
v ČR, ale v celé Evropě.
Teoretická část je odpovídající i když v úvodní části se mohla autorka zaměřit na
základní dokumenty jako je např. Národní program přípravy na stárnutí. .. ČR, příp.
některé dokumenty EU. Experimentální část je odpovídající - zde bych nemluvil o
výzkumu, ale spíše o šetření a také rozsah počtu respondentů je na úrovní orientačního
šetření. Tím nechci snížit význam výsledků, jsou pro daný Domov seniorů - bezesporu
jeden z našich na dobré úrovni - jistě významné a dávají záběry, které autorka
zpracovala precizně a se znalosti problematiky.
Vlastní formální zpracování - písemné i grafické - je na patřičné úrovni a nelze zde nic
vytknout. Domnívám se také, že citace literatury čísly v textu je přehlednější, ale tím
nechci narušit zvyklosti, které jsou na Ústavě.
Autorka potvrzuje to, co bylo např. v Radě seniorů ČR získáno průzkumem mezi
seniory na celém území, že" Domovy důchodců" jsou posledním místem, kde by starší
občané chtěli na sklonku života být. Obdobná šetření v zahraničí to plně potvrzuji a jsou
země v Evropě, kde i z morálních důvodů má starší člověk zůstat v rodině (Polsko,
Řecko). V práci mělo být také uvedeno proč do šetření nebyli zařazení všichni obyvatele
sledovaného D,I}, zda šlo o odmítnutí nebo o zdravotní stav?

I když se obhajoby nemohu zúčastnit - pobyt mimo ČR, předkládám otázky k doplnění
práce:
I. Jak hodnotíte demografický vývoj v ČR a Evropě a kde jsou jeho hlavní důvody?
Považujete tento vývoj za přínosný, nebo i za negativní, jak se někteří evropští, ale i
naší politici před léty '1jádřili?

2. Domníváte se, že je v CR vykonáno dost proto, aby pobyt v těchto zařízeních byl
opravdu jen v nejnutnějších případech? Jaká opatření zde navrhujete?

3. Po rozhovorech s respondenty máte zato, že nespokojenosti klientů by bylo možno
předcházet?

Přes uvedené připomínky hodnotím práci jako práci velmi dobré úro~ě a navrhuji
známku: výborně - velmi dobře (upravit podle rozhovoru).
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