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Práce se zaměřuje na sociální práci se seniory v jejich přirozeném prostředí, tedy jejich
vlastním domácím prostředí, kterou vykonávají sociální pracovníci, kdy terénní sociální práce
má mnoho podob, u nás nejvíce známý streetwork, kdy terénní sociální pracovníci
vyhledávají své klienty na ulicích. V práci se autorka zaměřuje pouze na seniory, kde náplní
práce je starat se o chod domácnosti seniora, pomoc s hygienou, dovážka jídla a další běžné
činnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka
zabývá seniory, jejich možnostmi v dnešní době, změnami ve stáří, péčí o ně a komunikací se
seniory, která je pro sociální práci velmi důležitá. Dalším důležitým tématem je sociální práce
a sociální služby, velká část je věnována vývoji sociálních služeb v ČR i ve světě.
Významnou kapitolou je domácí péče. Dále se autorka v práci zabývá pojmem sociální
pracovník, který svým klientům seniorům pomáhá s běžnými úkony v jejich domácnosti.
Služby soc. pracovníků se odvíjejí od soběstačnosti seniora. Zvláštní kapitola je věnována
komunikaci s klienty, která je při práci se seniory zásadní.
V praktické části provádí Barthelův test všedních činností a test instrumentálních činností,
díky nimž je zjištěno, jak a čeho jsou senioři v Libčicích nad Vltavou sami či s pomocí
schopni. Práce je doplněna popisem dne stráveným se sociální pracovnicí a dotazníkem, který
jim byl zadán. Velká část práce je věnována vývoji sociální práce u nás i ve světě od
středověku až po novověk a téma práce tak vhodně dokresluje. Významná část práce je též
věnována sociálním službám a jejich vývoji, druhům soc. služeb. Ve zvláštní kapitole se
autorka věnuje osobnosti sociálního pracovníka. Zajímavá je kapitola o vztazích a hranicích
mezi pracovníkem a klientem. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou na tom senioři v Libčicích
nad Vltavou, kteří využívají terénní sociální práce, zjistit, jaké jsou jejich možnosti vykonávat
běžné každodenní činnosti. Dále autorka popsala běžný den strávený se sociálními
pracovníky. Dotazníkového šetření se zúčastnilo jedenáct pracovníků, šetření bylo
vyhodnoceno graficky a slovně analyzováno.
Stylisticky je práce na odpovídající úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a
bylo využito bohaté literatury a internetových zdrojů.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.
Jak obecně hodnotíte péči o seniory v našich podmínkách? Co a jak byste změnila?
Jak byste mohla práci využít v praxi?

