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1. Volba tématu 
 
Zvolené téma je více než aktuální.   
 
 
2.   Teoretická část 

 
Tato část obsahuje 40 stránek se 3 kapitolami.  Autorka nás seznamuje v první kapitole 
s definicemi stáří, ve druhé kapitole s pojmy týrání, násilí, právními aspekty problému, socio–
demografickými informacemi a statistikami. Poslední kapitola teoretické části tvoří podíl 
zdravotníků na řešení problémů, diagnostiku týrání, možnosti řešení a důležité dokumenty 
k zajištění obrany seniorů. Autorka zde využívá 7 internetových zdrojů, cituje 4 autory. 
Prokazuje znalost prostudované literatury, předpisů i dokumentů samotné problematiky.  
 
 
3.   Empirická část 

 
Tato část obsahuje 60 stránek, je zaměřena na zjištění míry informovanosti zdravotníků o 
známkách týrání seniorů, znalost pojmů zneužívání seniorů, jak postupovat v případě 
podezření na týrání seniora. Dále zjistit rozdíl odpovědí respondentů, kteří se s týráním 
seniorů setkali s těmi, kteří se s tímto jevem nesetkali. Autorka si stanovila předpoklady 
kladných odpovědí na tato zjištění. Metodou výzkumu byl anonymní dotazník. Respondenty 
byly sestry, ošetřovatelky, sanitářky. Dotazník obsahoval 25 otázek, 23  uzavřených, 2 
polouzavřené. Průzkum probíhal ve Fakultní nemocnici v Ostravě – Porubě na interní, 
chirurgické a psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě na gerontopsychiatrickém oddělení. 
Celkově bylo rozdáno 90 dotazníků, vrátilo se 70 (77,78 %), 3 dotazníky byly vyřazeny. Do 
šetření bylo zahrnuto 67 dotazníků (74,44 %). Většina respondentů byly ženy (jen 5 mužů). 
Největší skupinou byly zdravotní sestry. Dotazník zpracován za pomoci RNDr. E. Čermákové 
z LF v Hradci Králové. Vysvětleno v kapitole Vyhodnocení. 
Výsledky výzkumu zpracovány do tabulek a přehledových grafů. Doplněny komentářem. 
Alarmující je procento dotázaných (16 %, 42 %), kteří se ve své odborné praxi setkalo 
s týraným seniorem. To vede ke konstatování, že senioři bývají týráni až desetinásobně častěji 
než děti. V diskuzi autorka rozebírá jednotlivé odpovědi a odpovídá si na předpoklady. 
Z výzkumu vyplývá, že je stále třeba o tomto negativním jevu hovořit, vzdělávat a informovat 
nejen zdravotnické pracovníky, ale celou společnost. 
 
 
 
 



4.   Závěry práce 
 
Práci považuji za velmi přínosnou a použitelnou pro edukaci nejen pro zdravotníky. Úvod 
mohl být stručnější, spíše připomíná diskuzi. Komunitní péče je širší pojem (nejen rodina). 
Tyto připomínky však nesnižují kvalitu předkládané práce. 
 
5.   Literatura a práce s literaturou  
 
Studentka prostudovala 19 titulů, 12 internetových zdrojů, 3 zahraniční, které byly v práci 
vhodně použity.  
 
 
6.   Kvalita p říloh 
 
Přílohy tvoří seznam grafů a tabulek, dotazník, souhlas s dotazníkovým šetřením, seznam 
zkratek, zvlášť cenná je dokumentace případu domácího násilí jako příloha léčebné zprávy, 
lékařská zpráva o domácím násilí (formulář pro screening a dokumentaci domácího úsilí, 
záznam lokace zranění při prvním kontaktu s nemocným, metodický pokyn MZD pro potřeby 
lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím).  

 
 

7.  Práci hodnotím jako velmi dobře zpracovanou, bylo by vhodné vystoupit na odborných 
seminářích, Královéhradeckých dnech, příspěvek zaslat do časopisu Ošetřovatelství.  
 
 
Diskutovat bychom mohli: 
 

1. Jakou formu edukace byste volila pro informaci veřejnosti o tomto problému? 
2. V práci se nezmiňujete o formě anonymního informování sociálního odboru 

v jakémkoli městě, obci, kterou se musí sociální pracovníci zabývat. Víte o této 
možnosti?  

3. Jak zajistíte informaci lékařům, že je jejich povinností tuto skutečnost hlásit? 
 
 
 

8.  Práci klasifikuje výborně. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 18. května 2010 
 

Jaroslava Pečenková 
Oddělení ošetřovatelství 

Ústav sociálního lékařství 
Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 


