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POSUDEK ŠKOLITELE NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI MICHALA KRISTENA „ANALÝZA KLIENTŮ 

VYBRANÝCH DOMOVŮ PRO SENIORY V PRAZE A V JIHOČESKÉM KRAJI Z HLEDISKA 

VYBRANÝCH DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK“ 

Předložená bakalářská práce Michala Kristena „Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze 

a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik“ má celkový rozsah 62 stran. 

Je rozvržena do pěti základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňuje ji přehled použitých zkratek, 

seznamy tabulek, obrázků, použité literatury a datových zdrojů. Součástí práce je i grafická a textová 

příloha. 

Zvolené téma lze považovat za vysoce aktuální, a to především s ohledem na probíhající proces 

dynamického stárnutí obyvatelstva, který vyvolává poptávku po sociálních službách především ze 

strany osob seniorského věku. Logicky se tedy předložená práce soustředila na vybrané demografické 

charakteristiky uživatelů těchto služeb ve vybraných domovech pro seniory. 

Autor si ve své práci vytkl tři dílčí cíle: 1. zjistit a porovnat počty lůžek v domovech pro seniory na 

území hlavního města Prahy a v Jihočeském kraji; 2. charakterizovat klienty v domovech pro seniory 

podle věku, pohlaví a rodinného stavu; 3. analyzovat délku přežívání klientů ve vybraných domovech 

pro seniory z hlediska pohlaví, rodinného stavu a územní jednotky. 

Při hodnocení prvního dílčího cíle mohu konstatovat, že Michal Kristen se zhostil svého úkolu velmi 

úspěšně především v důsledku volby vhodně strategie při oslovování jednotlivých zařízení pro seniory 

prostřednictvím jejich zřizovatelů. Tímto způsobem byly získány základní údaje (datum nástupu klienta, 

datum úmrtí klienta, datum odchodu klienta, důvod ukončení pobytu klienta, datum narození klienta, 

pohlaví klienta, rodinný stav klienta) o všech klientech 11 domovů seniorů s působností na území 

hl. m. Prahy a Jihočeského kraje, kteří v uvedených zařízených v období 1.1.2007–31.12.2013 strávili 

alespoň jeden den. 

Struktura předložené práce odpovídá vymezení problému a je podřízena vytčeným cílům práce. 

V úvodní, teoretické části práce Michal Kristen vymezuje hlavní cíle, popisuje datovou základnu, 

formuluje výzkumné otázky (nekorektně nazvány jako hypotézy), zabývá se definicemi základních 

pojmů, vývojem kapacity počtu disponibilních lůžek v těchto zařízeních v Česku. Následně popisuje 

tato zařízení v obou dotčených krajích podle právní formy poskytovatele, hodnotí vybavenost obou krajů 

domovy pro seniory prostřednictvím indexu dostupnosti a normativů vybavenosti. Druhá, analytická 

část práce nejdříve prezentuje vybrané demografické charakteristiky (pohlaví, věk a rodinný stav) 

klientů dotčených zařízení. Těžiště celé bakalářské práce tvoří 4. kapitola, kterou představuje analýza 

přežívání aplikována na klienty vybraných domovů pro seniory. Tato analýza je provedena metodou 

Kaplan-Meierova odhadu funkce přežívání, jejíž výhodou je možnost zakomponování cenzorovaných 

dat, tedy těch, u kterých nedošlo ke zkoumané události. Autor práce testoval prostřednictvím 

neparametrického Log-rank testu jednak rozdíly v délce přežívání klientů v jednotlivých domovech pro 

seniory podle pohlaví a rodinného stavu, a také se zabýval rozdíly mezi hodnocenými zařízeními. 

Závěrečná kapitola práce stručně syntetizuje získané poznatky a konfrontuje je se základními 

výzkumnými otázkami, které byly formulovány v úvodní části textu. 
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Michal Kristen se tématu své bakalářské práce věnoval s nesporným nasazením a prokázal i potřebnou 

odbornou erudici. Přestože můžeme předloženou práci hodnotit pozitivně, vyskytují se v ní některé 

nedostatky, které pravděpodobně vznikly v důsledku nesoustředěnosti jejího tvůrce a možná i nedostatku 

času při dokončování textu. Například autor si v úvodu klade výzkumnou otázku: … zdali může 

s rostoucí kapacitou domova pro seniory klesat kvalita poskytovaných služeb, tím pádem by měly být 

zaznamenány horší výsledky i u odhadu funkce přežívání klientů domovů pro seniory“. V závěrečné 

kapitole konstatuje: „Provedenou metodou analýzy přežívání bylo zjištěno, že s rostoucí kapacitou 

vybraných domovů pro seniory neklesá kvalita poskytovaných služeb, ba naopak v případě domovů, 

které vstoupily do analýzy, jsou ve většině případů služby natolik kvalitní, že se v těchto zařízeních 

klienti dožívají průměrně vyššího věku.“ V této souvislosti se musím Michala Kristena zeptat, na 

základě jakých ukazatelů hodnotil kvalitu poskytované péče v analyzovaných domovech seniorů. 

V některých místech práce jistý problém pro autora představuje formulace myšlenek a prezentace 

poznatků. Orientace v jeho komentáři není vždy snadná, přičemž na vině je jak slabší logická stavba 

textu, tak některé formulační neobratnosti. 

Uvedené výhrady však nemění nic podstatného na celkově kladném dojmu z posuzované práce. Proto 

navrhuji bakalářskou práci Michala Kristena „Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze 

a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik“ přijmout k obhajobě. 

V Praze dne 4. 9. 2014 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

školitel 


