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Autorka již v úvodu práce zdůvodňuje výstižným příkladem předmět svého zájmu. První 
kapitola je věnována stručném přehledu relevantní gerontologické problematiky, dále je 
podán stručný přehled problematiky špatného zacházení se seniory, a to jak v mezinárodním 
tak historickém kontextu, jsou diskutovány, stručně a výstižně charakterizovány jednotlivé 
formy špatného zacházení. Autorka se zabývá také problematikou rizikových faktorů násilí na 
seniorech, stručně charakterizuje prostředí, kde dochází k týrání, charakteristikou týraného i 
týrajícího a možnostmi pomoci oběti. Za velmi cennou část je třeba považovat tu, která se 
zabývá otázkou násilí v zařízeních ústavní péče a jednotlivými rizikovými faktory, 
specifickým prostředím, charakteristikou personálu a jednotlivými příznaky špatného 
zacházení u jedince v instituci. 

Dále se autorka zabývá rolemi a nástroji vedoucího pracovníka při prevenci násilí v ústavní 
péči. Jedná se jednak o definování poslání a hodnot organizace, správné řízení lidských 
zdrojů, diskutuje také úlohu vzdělávání a supervize. Dalším důležitým přístupem, který 
autorka uvádí jsou systémy managementu kvality, které jsou zmíněny jak v obecném kontextu 
tak i ve vztahu s nově platným zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Za velmi cennou považuji výzkumnou části diplomové práce, kdy diplomantka provedla 
rozhovory s 10 respondenty, dvěma zdravotními sestrami (z domova důchodců a léčebny pro 
dlouhodobě nemocné), sociální pracovnicí z domova důchodců, sanitáři, dvěma 
ošetřovatelkami, staniční sestrou z domova pro seniory, hlavní sestrou z velké fakultní 
nemocnice a vrchní sestrou z geriatrické kliniky. Dvě z respondentek byly z Moravy, jedna ze
Středočeského kraje a další z Prahy. 
Z rozhovorů vyplynuly pro praxi zajímavé skutečnosti, názory na četnost výskytu tohoto 
fenoménu byly velmi rozdílné. Za nejčastější formu týrání považovali respondenti 
zanedbávající a poškozující péči, která však byla ve většině případů neúmyslná.
Důležitá je také atmosféra na oddělení, osobnost vedoucího pracovníka.
Mezi stavy, které riziko násilí zvyšují byly uváděny zejména situace nesoběstačnosti, 
demence, omezené komunikace a osobnostní charakteristika seniora (submisivní nebo naopak 
kverulující, agresivní). Z provedeného výzkumu vyplývají nejen odpovědi na některé otázky, 
ale i otázky pro další výzkum, které autorka v závěru výzkumné části formuluje.

Závěrem: Práce je velmi cenným příspěvkem k problematice špatného zacházení se seniory, 
hodnotím ji velmi kladně a doporučuji výsledky publikovat

Hodnocení: Výborně – 28 bodů
V Praze dne 16. října 2006
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