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Práce pojednává o vzniku tísňové péče Areion, popisuje, jak tato služba funguje, pro koho je 
určena, jaké jsou náklady a kritéria pro poskytnutí služby apod. Jedná se originální téma. 
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V praktické části autorka seznamuje se 
statistikou výjezdů, kolik bylo úspěšně zachráněných lidí, jaká je finanční struktura služby. 
Následují tři hloubkové rozhovory s uživateli služby v domácím prostředí. Studentka též 
formou telefonického dotazování s uživateli vyplňovala „bleskový dotazník“ pro zjištění 
statistických údajů. Dále přináší práce informace o mobilní formě „Senior Inspekt. Autorka 
vhodně zvolila  tři hypotézy.
Teoretická část práce je přehledná, strukturovaná, autorka seznamuje s problematikou stáří a 
stárnutí, s historií péče v datech. Velmi zajímavá je kapitola o moderní formě v péči o 
seniory- Senior Inspect- kdy je možno trvale monitorovat seniora, jeho pohybovou aktivitu a 
orientační polohu  s pomocí GSM, včetně automatické detekce náhlého pádu apod. Jedná se 
tedy o terénní sociální službu.
Autorka se též zabývá jednotlivými kroky, postupem, jak mobilní zařízení získat a jak služba 
funguje. Velmi přínosnou je kapitola osmá „ Nejčastější dotazy na tuto službu ze strany 
veřejnosti“, kde se čtenář dozvídá praktické odpovědi.
V praktické části jsou pro ilustraci uvedeny zajímavé statistické údaje tísňové péče Areion. 
Dále obsahuje tato část práce rozhovor se třemi respondenty, uživateli této služby. Rozhovor 
je strukturovaný s vhodnými otázkami.
Další součástí šetření je anketa prováděná formou telefonického dotazování klientů, 
vyhodnocení je přehledně zpracované v tabulce. 50 respondentů považuji za dostatečná počet. 
Výsledky výzkumu jsou také přehledně vyhodnoceny a zpracovány v grafech. Součástí práce 
jsou anamnézy třech klientů.
Celkově práci hodnotím velmi dobře, je čtivá, přehledná, zajímavá a téma originální, dobře 
využitelné pro praxi.
Po stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni. Kapitoly na sebe logicky navazují. Bylo 
však použito poměrně málo literárních zdrojů.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VÝBORNÉ až VELMI DOBŘE.

1/ Jak byste práci mohla využít v praxi?
2/ Zmiňujete se o domu Portus, charakterizujte ho prosím.
3/ Jak Vy osobně hodnotíte péči o seniory u nás? Co a jak byste změnila?


