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Text posudku:
Autorka se v bakalářské práci zabývá problematikou péče o terminálně nemocné a
umírající seniory v domovech pro seniory. Uvažuje o zavedení paliativní péče jako součásti
činností, které sociální služba zajišťuje. Za cíl práce si stanovila přiblížit důležité aspekty
kvalitní péče o terminálně nemocné a umírající seniory v rámci pobytové sociální služby.
V obecné části bakalářské práce autorka využila údaje Českého statistického úřadu
o seniorské populaci z roku 2010 a výsledky výzkumu o.s. Cesta domů o stavu péče o
umírající z let 2003 až 2004. Závěr výzkumu, požadavek na zvýšení kvality péče o umírající
ve zdravotnických i sociálních zařízeních považuje autorka na základě zkušeností z praxe za
stále aktuální. Velkou pozornost věnovala dostatečnému vymezení související pojmů,
vysvětlila funkční různorodost seniorské populace, terminologii v oblasti paliativní péče a
zásady jejího poskytování, služby a činnosti poskytované v domovech pro seniory. Důraz
klade na propojení sociální služby s ošetřovatelskou a zdravotní péčí, proto podrobně popsala
podmínky pro jejich zajištění v podmínkách domovů pro seniory.
Další aspekt kvalitní péče o seniory, kterým se autorka zabývá, představuje kvalita
života ve stáří . Připomíná, že je třeba brát v úvahu také kvalitu života nemocných či
umírajících seniorů. Při vymezování kvalitní péče o seniory autorka využila obecně
uznávané principy a priority v přístupu ke starým lidem formulované v mezinárodních
dokumentech, v etických kodexech a legislativě ČR.
Na podrobný popis specifik paliativní péče o seniory autorka navázala výčtem
skutečností, které podporují zavedení paliativní péče do domovů pro seniory a také výčtem
skutečností, které tento záměr zpochybňují.
Ke zjištění, jaké jsou reálné možnosti a zkušenosti s péčí o nemocné a umírající
seniory domovech pro seniory využila autorka dotazníkové šetření v šesti zařízeních.
Dotazování realizovala domovech pro seniory, které působí na území Prahy a jejich
zřizovatelem je Magistrát HMP. Autorka odůvodnila strukturu dotazníků, adresáty i postup
šetření, chybí informace o časovém období realizace. Vyhodnocení získaných údajů
zpracovala dle jednotlivých otázek a doplnila je komentáři.
Celkové vyhodnocení šetření využila v následující kapitole „Diskuse a návrhy
řešení“. Nedostatky spatřuje v absenci vnitřního předpisu k péči o umírající seniory, malé
míře spolupráce se zařízeními specializované paliativní péče a také v nedostatečném
specializačním vzdělání pracovníků. V návrzích k řešení problematiky autorka vychází
z koncepčních materiálů z oblasti hospicové péče a zahraničních zkušeností.

Práci doporučuji k obhajobě.
Zdůvodnění, závěr:
Autorka si pro bakalářskou práci zvolila aktuální a pro praxi potřebné téma,
vycházela z praktických zkušeností, prokázala velmi dobrou úroveň znalostí, celkový přehled
a orientaci ve vzájemných souvislostech. Využila dostatečné a relevantní zdroje, odkazy na
literaturu, citace a bibliografické údaje uvádí v souladu s požadavky. Téma zpracovala
obšírně, práce má nadstandardní rozsah, její obsahová struktura je přehledná a logicky
uspořádaná. Stanovený cíl předkládané práce, přiblížit důležité aspekty kvalitní péče o
terminálně nemocné a umírající seniory v rámci pobytové sociální služby, hodnotím jako
naplněný.

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
1)

V souvislosti se zajištěním péče o umírající seniory v domovech pro seniory
zmiňujete nedostatky ve vzdělávání pracovníků. Pro které pracovníky a jaká
témata vzdělávání navrhujete ?

Práci navrhuji hodnotit stupněm: A-výtečně
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