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 Autorka se v bakalářské práci zaměřila na problematiku péče o seniory v rámci 

rodiny. Za cíl si stanovila zjistit jaká  je společenská  podpora  pečujících rodin a zda je 

dostatečná.  

 V obecné části práce se autorka zabývala problematikou stáří a to zejména z pohledu 

sociologického, popsala nabídku  sociálních a ošetřovatelských  služeb, které může využít 

rodina  při péči o nesoběstačného seniora. Upozornila  také na  roztříštěnost a nesystémové 

zajištění  dlouhodobé péče o  nesoběstačné seniory. Podrobně se zabývala charakteristikami  a 

souvislostmi rodinné péče,  zmínila aktuálnímu pohledy na fungování rodiny a  mezigenerační 

solidaritu, , popsala formy rodinné péče a také její genderové  aspekty,  rizika spojená s péčí 

v rodině včetně změn rolí členů rodiny a postojů k institucionální péči. Samostatnou kapitolu 

věnovala  výčtu a vysvětlení  problémů, se kterými se potýkají rodinní pečovatelé a navázala 

kapitolou o  možnostech a formách  jejich podpory. 

 V praktické části bakalářské práce autorka  zjišťovala,  jak je zajištěna podpora  

rodinných pečující v brněnském regionu. Zpracovala  údaje o demografické situaci  , 

správním upořádání   a nabídce  relevantních  služeb v regionu. V závěrečné kapitole „Shrnutí 

, návrhy a doporučení“ autorka  konstatuje, že  očekávání a nároky na péči rodiny o  

nesoběstačné členy narůstají,  současný systém podpory a služeb se ale  zaměřuje  především 

na příjemce péče, pečující  zůstávají na okraji zájmu.  V doporučeních navrhuje změny 

v oblasti sociálních služeb (např. koncipovat nové služby odpovídající na potřebám 

pečovatelů,  umožnit, aby příjemcem péče byla osoba pečující) a také  v oblasti finančního a 

důchodového zabezpečení .  

 Graficko-formální a jazyková  stránka práce jsou na velmi dobré úrovni, grafická 

úprava je pečlivá, uspořádaní přehledné.  Práce se zdroji a odkazy na literaturu odpovídají 

požadavkům. Autorka  využila  dostatek aktuálních a relevantních zdrojů z odborné literatury 

, údaje z řady výzkumů k problematice v ČR i v zahraničí i  vlastní praktické zkušenosti. 

Zpracování práce věnovala  velkou pozornost , konzultace využívala v dostatečné míře. 

   

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Zdůvodnění, závěr: 



 Autorka si pro bakalářskou práci zvolila aktuální téma a velmi diskutované téma. 

Vyhledala a využila  aktuální a četné zdroje, relevantní dokumenty, výzkumné práce. 

V praktické  části  práce zúročila  také  vlastní odborné aktivity a zkušenosti. Shrnutí řešené 

problematiky, návrhy a doporučení jsou výstižné, přehledné  a též  svědčí o velmi dobrém a 

širokém přehledu  v problematice  i dovednosti uplatnit obecné poznatky  v praktických 

řešeních situací a systémech podpory. 

 

 
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

Navrhněte   zavedení  komunitní péče nebo jejích prvků ve zvolené lokalitě  popisovaného 

regionu. 
 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: A-výtečně 

 

 

 

V Praze dne 29.9. 2013 

        PaedDr. Marie Vorlová 
 


