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Bakalářská práce M. Štenglové se zabývá problematikou sociální péče o osoby postižené demencí v 

České republice. Téma práce se velmi překrývá s péčí o osoby seniorského věku, příp. osoby se 

zdravotním postižením, tj. spadá do oblasti dlouhodobé péče. Téma jako takové je relevantní, 

zejména vzhledem k predikovanému nárůstu počtu osob trpících demencí, a to jak stařeckou, tak 

Alzheimerovou nemocí. 

 

Autorka si vymezila dva základní cíle: 1. zmapovat sociálně-zdravotní péči o nemocné demencí 

v ČR z pohledu státu a jeho sociální politiky, 2. zmapovat sociálně-zdravotní péči o nemocné 

demencí v ČR z pohledu neformálních pečujících osob. Na základě těchto cílů si pak formulovala 

základní výzkumnou otázku, a to: Jak funguje sociálně-zdravotní péči o nemocné demencí v ČR 

z pohledu neformálních pečujících v kontextu sociální politiky? Považuji zacílení práce za příliš 

široké (str. 4), za mnohem vhodnější přístup bych viděla soustředit se buď na jednu nebo druhou 

perspektivu. Tomu, že práce je pojatá příliš široce, odpovídá i její délka – 67 stran.  

 

Kapitolu zabývající se hodnotovým a teoretickým zakotvením práce považuji za ne úplně zdařilou; 

jednak postrádám vnitřní strukturu a jednak jsem nabyla dojmu, že autorka nerozumí tomu, k čemu 

nám teorie ve výzkumné práci slouží. Nastíněné jsou teoretické koncepty refamilizace a 

deinstitucionalizace, ale autorka jejich relevanci vysvětluje praktickými problémy v péči o nemocné 

seniory u nás („Pro tuto teorii a její funkčnost v praxi svědčí i rozhovory expertů.“ str. 10). Mnohem 

lépe je zpracována teorie konstrukce cílových skupin.  

 

Autorka provedla vlastní sběr dat, uskutečnila expertní šetření s odborníky na oblast sociálních 

služeb, a pak realizovala polostrukturované rozhovory s neformálními pečujícími o dementní osoby. 

Co v kapitole zabývající se metodickým přístupem (příp. příloze práce) postrádám, je vymezení 

oblastí, resp. témat, na která se autorka zaměřila v rámci svého výzkumu. Byla tato témata stejná 



 

 

 

v případě expertního šetření i rozhovorů s pečovateli? Jakým způsobem se autorka ptala 

neformálních pečovatelů na negativní i pozitivní věci ve stávajícím systému sociálně-zdravotní 

péče?  

 

Mám určité výhrady i ke strukturaci práce. Kapitola č. 4 Vymezení problému by měla být spíše na 

začátku práce, např. hned za úvodem. Zdravotně-sociální systém autorka vymezuje (dle názvu 

podkapitol) jako sociální poradenství, sociální dávku – příspěvek na péči, sociální služby, 

financování a využitelnost služeb, což zřejmě odpovídá tématům expertního šetření, ale chybí 

jakékoliv zdůvodnění, proč se analýza zabývá (trochu nelogicky) právě těmito oblastmi. Navíc 

postrádám zdravotní složku systému dlouhodobé péče. Také nerozumím, s jakým vymezením 

sociálního poradenství autorka pracuje, tradičně je považováno za součást systému sociálních 

služeb.  

 

Rovněž bych doporučila lépe popsat současný systém, který se zabývá poskytováním péče o osoby 

trpící demencí – tj. systém dlouhodobé péče nebo slovy autorky zdravotně-sociální systém. Za 

nevhodný termín považuji označení na str. 22 „oblast sociální politiky dlouhodobé péče“. Pokud je 

jedním z cílů popsat uvedený systém z hlediska státu a jeho sociální politiky, tak bych očekávala, že 

se práce bude zabývat nejenom reflexí strategických dokumentů, příp. fungováním odpovědného 

ministerstva a jeho politiky (kapitola 5), ale také popsáním této politiky, např. příslušných právních 

norem.  

 

V práci se objevují i dílčí problémy. Některá hodnotící tvrzení autorky nejsou dostatečně podložená 

daty, např. „Situace v České republice je tedy v tomto ohledu tristní …“ (str. 17). V odborném textu 

se vyžaduje přesnější specifikace než např. „nějaké sociální služby“ (str. 23) nebo „máme zde 

nějak fungující systém sociálního zabezpečení“ (str. 22).  U komentáře tabulky 6.1. na str. 31 se ne 

všechny údaje týkají pobytových služeb – první tři řádky tabulky spadají pod terénní služby.  U 

zdroje Janečková uvedeného na str. 31 chybí rok vydání. Některá tvrzení jsou nesrozumitelná, např. 

„Proces humanizace, který se odráží i ve snahách institucí poskytovat více odbornou péči lidem 

s demencí se nejvíce projevuje jako teorie teorie refamilizace – lidé už se naučili smýšlet o 

problému demence jinak, v souladu s vědeckými přístupy a mezigenerační solidaritou.“ (str. 49) 

 



 

 

 

Celkově nabízí bakalářská práce M. Štenglové široký a do jisté míry málo strukturovaný pohled na 

oblast sociálních služeb určených pro seniory trpící nemocemi demence. Autorka se ve své analýze 

spoléhá zejména na svá primární data – výpovědi expertů a neformálních pečovatelů – viz dlouhé 

citace z rozhovorů a dle mého názoru je málo propojuje s jinými odbornými zdroji. Práce by si také 

zasloužila jasnější zacílení, pečlivější strukturaci a místy i srozumitelnější vyjadřování. Na druhé 

straně je z práce vidět osobní zaujetí autory zkoumaným problémem. 

 

Domnívám se, že uvedená práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené na ISS, z toho 

důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „dobře“. 
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