Posudek oponenta bakalářské práce
Bakalářská práce Matěje Votrubce „Institucionální péče o seniory v okrese Ústí nad Labem
v kontextu současného a budoucího populačního vývoje“ má celkový rozsah 59 stran včetně
příloh. Textová část práce má standardní strukturu a je rozdělena do šesti základních kapitol
včetně úvodu a závěru. Doplňují ji přehled použitých zkratek, seznam tabulek, obrázků, použité
literatury a zdrojů dat a přílohy.
Matěj Votrubec si pro svou práci zvolil problematiku, která je vzhledem k rostoucímu počtu
seniorů v populaci velice aktuální. Otázka kapacit institucionální péče je řešena jednak
koncepčně na celostátní nebo krajské úrovni, ale péče o seniory je úkolem státní správy
a samosprávy i na úrovni nižších územních celků, proto je zajímavý a potenciálně i velmi
prakticky využitelný pohled na konkrétní okres, který autor pro svou práci zvolil.
Autor si v práci klade tři základní cíle. Prvním cílem práce bylo získat a vyhodnotit informace
o obyvatelstvu okresu Ústí nad Labem. Druhý cíl spočívá v popisu situace v institucionální péči
o seniory v minulosti a současnosti. Třetím definovaným cílem potom bylo pomocí prognózy
stanovit pravděpodobný vývoj počtu seniorů v okrese a na základě výsledků této prognózy
stanovit potřebné kapacity institucionální péče o seniory a zhodnotit, zde se vedení města
dostatečně připravuje na pravděpodobné zvyšování poptávky po zařízení s péčí o seniory.
Práce je rozdělena do šesti kapitol. V úvodních kapitolách si autor stanovuje cíle a popisuje
použitou literaturu a metodiku výpočtu zvolených demografických ukazatelů a konstrukce
prognózy. V nejrozsáhlejší části práce jsou analyzovány vybrané složky populačního vývoje
v okrese Ústí nad Labem v období 1991-2013. Následující část čtenáře stručně seznamuje
s předpoklady a výsledky prognózy obyvatelstva ve věku 65 a více let v okrese Ústí nad Labem.
Kapitola věnovaná institucionální péči o seniory pak obsahuje také odhad potřebné kapacity
zařízení s péčí o seniory v okrese. V samotném závěru jsou potom shrnuty nejdůležitější
poznatky.
Matěj Votrubec se ve své práci věnoval aktuální problematice institucionální péče o seniory na
příkladu okresu Ústí nad Labem. Autor na základě dostupných dat popsal populační vývoj
v okrese ve srovnání s krajem a Českou republikou a na základě získaných poznatků zkonstruoval
vlastní prognózu dalšího vývoje počtu seniorů v okrese až do roku 2035. Na základě
předpokládaného vývoje pak odhadl potřebné kapacity zařízení pro seniory a konstatoval, že
stávající počty míst v institucích nebudou až do konce prognózovaného období potřebám
regionu stačit. Takto zaměřená práce by mohla být využita pro skutečné plánování rozsahu
institucionální péče v okrese.
Ve vlastním zpracování práce se však z obsahového hlediska vyskytuje celá řada nedostatků:
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1. Základním nedostatkem celé práce je to, že obsahově příliš neodpovídá svému názvu.
Vzhledem k názvu by práce měla primárně analyzovat institucionální péči o seniory,
tomuto tématu je však věnována jen relativně krátká a stručná 5. kapitola. Např. úplně
nejdůležitější podkapitolou by měla být podkapitola 5.5 Odhad potřebné kapacity
zařízení s péčí o seniory, kterou čtenář najde na stránkách 47-48.
2. V práci je zkonstruována prognóza vývoje počtu obyvatel ve věku 65 a více let v okrese
Ústí nad Labem do roku 2035. Ačkoli práce obsahuje teoretickou kapitolu o tvorbě
prognóz (kapitola 2.3) i kapitoly o předpokladech prognózy (kapitola 4), metodika, ani
vstupní parametry nebyly dostatečně popsány a není zcela jasné, jak autor
k prezentovaným výsledkům došel, a to zejména v případě úmrtnosti, kde autor
prezentuje vývoj naděje dožití, ale nepopisuje, jaký předpokládal vývoj specifických měr
úmrtnosti.
3. Autor sám upozorňuje, že v zařízeních pro seniory v okrese Ústí nad Labem jsou
pravděpodobně umisťovány osoby z okolních okresů (Děčín, Teplice), kde je kapacita při
srovnatelném počtu obyvatel výrazně nižší, ale dále se nesnaží vliv takového trendu
kvantifikovat, ani zohlednit v prognóze počtu obyvatel ve věku 65 a více let a následně
i v odhadu potřebných kapacit zařízení pro seniory v ústeckém okrese.
4. V práci se objevují zbytečné pasáže či celé podkapitoly (např. podkapitola 3.2.2
Kojenecká úmrtnost).
Přes nepříliš velký rozsah obsahuje práce celou řadu dalších nedostatků především formálního
charakteru (překlepy, typografické chyby, ne vždy srozumitelné formulace a věty), které na
některých místech výrazně snižují srozumitelnost a plynulost textu. Názvy kapitol a podkapitol
jsou často velmi stručné a dostatečně nespecifikují obsah vlastního textu. V textu je použito
mnoho tabulek a grafů, které by měly čtenáři usnadnit pochopení tématu, velmi často však na ně
chybí odkazy v textu, což orientaci ztěžuje. Tabulky a grafy se také velmi často liší použitým
formátováním. K práci jsou přiloženy ještě přílohy, které se však skládají pouze ze tří grafů
vztahujících se k populační prognóze, vzhledem k poměrně stručnému popisu konstrukce
prognózy i jejích výsledků by bylo pro lepší pochopení vhodné tyto grafy zařadit přímo do textu
a náležitě je tam komentovat.
Přes výhrady a kritické připomínky práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci
a doporučuji ji k obhajobě.
V Praze dne 1.9.2015
Mgr. Kristýna Rybová
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