
Anotace 

     Diplomová práce s názvem Sociálně pedagogická pomoc osobám se sníženou 

soběstačností a jejich rodinám (v podmínkách GARC Kladno s.r.o.) si klade za cíl zachytit 

vývoj zdravotně sociální situace osob se sníženou soběstačností v důsledku chronického 

onemocnění, zdravotního postižení a stáří v kontextu situace životní. Zároveň se snaží 

rozkrýt, jak vnímají tyto osoby pomoc a jakou pomoc zdravotně-sociálního pracovníka 

preferují. 

Teoretická část se zabývá zdravotně sociální problematikou osob se sníženou soběstačností 

s akcentem na sociálně pedagogické aspekty zvládání životních situací. Je rozdělena do pěti 

kapitol. První z nich se zabývá problematikou zdraví a nemoci. Je zde také věnována 

pozornost specifikám životní situace osob se sníženou soběstačností. Ve druhé kapitole je 

vymezena základní terminologie zdravotního postižení a soběstačnosti. Dále je zde z hlediska 

mé dosavadní praxe v GARC speciálně začleněno postižení tělesné jako faktor limitující 

soběstačnost. Své místo zde také zaujímají subjektivní a objektivní činitelé působící na život 

člověka s postižením. Třetí kapitola obsahuje vymezení role osoby se sníženou soběstačností 

ve společnosti, role jejich rodinných příslušníků a přehled dávek a sociálních služeb 

poskytovaných osobám se sníženou soběstačností dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 

službách. Čtvrtá kapitola se zabývá sociálně pedagogickou pomocí a pomáháním osobám se 

sníženou soběstačností. Zdůrazněna je zejména edukace a poradenství, jako základní způsoby 

pomoci, které mají u osob se zdravotním postižením svá specifika (zejména v přístupu, 

komunikaci a způsobech poskytování pomoci.) Důležité zastoupení má zde i pomoc 

pedagogická, která je realizovaná formou pedagogické rehabilitace, která vede osobu se 

sníženou soběstačností k samostatnému rozhodování a znovunabytí či zlepšení základních 

dovedností, tak aby se plnohodnotně mohla zapojit do života. Pátá kapitola pojednává o 

profesi zdravotně-sociálního pracovníka a jeho působení ve zdravotnickém zařízení, 

především v roli poradce a zprostředkovatele pomoci klientům a kvalifikovaného odborníka 

týmové spolupráce.  

      Empirická část představuje konkrétní zdravotnické zařízení – Geriatrické a rehabilitační 

centrum (dále jen GARC) v Kladně, ulici Františka Kloze 37. Hlavním cílem výzkumného 

šetření bylo zachytit zdravotně sociální situaci klientů zdravotně-sociálního pracovníka  

 



v GARC Kladno v kontextu situace životní. Ta je ilustrovaná v deseti zpracovaných 

kasuistikách. V rámci kvalitativní výzkumné strategie byly dále uskutečněny následné 

rozhovory se dvěma skupinami klientů (zdravotně postiženými v produktivním věku a 

v seniorském věku) z vybraných kasuistik a také rozhovory s jejich rodinnými příslušníky 

k hlavní výzkumné otázce: „Jak vnímají pomoc a jakou pomoc zdravotně-sociálního 

pracovníka preferují.“ 

 


