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Předložená  diplomová  práce  je  věnována  problematice  pádů  seniorů  v pobytové  sociální  službě

Domov pro seniory. V úvodu práce autorka vyjasňuje cíle, z nichž jeden je obecný, teoretický: „zjistit, zda

jsou rozdíly mezi tím, jak jsou pády vnímány ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, především

ve vztahu k posuzování kvality péče“ (s. 10), a dva praktické, zaměřené na praxi konkrétního poskytovatele

sociální  služby Domov pro  seniory:  „analyzovat,  zda a jak  vnímají  pády klientů  zdravotničtí  pracovníci,

pracovníci  v  sociálních  službách  a  také  sami  klienti  a  zda  pády  považují  za  indikátor  kvality  péče“  a

„navrhnout opatření pro zvýšení kvality služby“ (s. 10). 

Samotný  text  práce  má  celkem  63  stran  a  šest  příloh,  tři  z nich  tvoří  přepisy  rozhovorů

z výzkumného šetření v organizaci. Práce je členěna do sedmi kapitol. Ráda bych na tomto místě ocenila, že

se autorka odvážila  vyhnout obligátnímu dělení práce na „teorii“  a „praxi“.  Členila  ji  podle jednotlivých

témat,  která  s problematikou  souvisí,  a  teoretické  poznatky  provazovala  a  v některých  místech  i

konfrontovala (např.  s.  15 – 16) s výstupy svého šetření v organizaci.  Jednotlivé části  práce nejsou vždy

vzájemně  propojeny,  resp.  toto  propojení  není  jasně  vysvětleno  a  argumentováno  (např.  s. 18  –  „V

následující kapitole se budu zabývat tématem pádů v lůžkových zdravotnických zařízeních, neboť si myslím,

že je důležité se ještě před tím, než se budu věnovat problematice pádů v pobytových sociálních službách,

zabývat pády právě ve zdravotnictví.“). I přesto lze říci, že práce jako celek má jasnou strukturu a čtenář se

v ní může snadno orientovat. 

Hned po úvodu je zařazena kapitola vyjasňující cíle a metodiku šetření v organizaci (jedná se spíše o

diagnostický,  než  výzkumný proces  v organizaci,  což  koresponduje  se  zaměřením a cíli  práce).  Autorka

kombinovala při šetření práce s pády uživatelů v organizaci kvalitativní a kvantitativní přístup a tři různé

metody: analýzu dokumentů, skupinové a individuální rozhovory. Uvedené metody byly vhodně zvoleny, i

když autorka sama jasně neuvádí, proč je zvolila, a jen v omezené míře reflektuje jejich rizika.  Podle mého

názoru si v době přípravy práce nedostatečně zajistila podmínky k šetření a také během zpracování práce

nebyla autorka i organizace příliš flexibilní, a tak se nedařilo v plné míře v průběhu šetření doshromažďovat

potřebná data a – jak sama v kapitole opakovaně uvádí – neměla pro některé komplexnější závěry dostatek

informací  (např.  pro  komplexní  obraz  o  práci  s pády  chybí  informace  z individuálních  plánů  uživatelů).

Nejmarkantnější je to při zjišťování vnímání pádu samotnými uživateli služeb, kde autorka získala rozhovor

pouze s jedinou uživatelkou (umožnilo to pouze ilustrovat některé jevy, nikoli získat pohled na to, jak pády

vnímají uživatelé služby, a zda je nějak spojují s kvalitou), a při analýze dokumentů spojených s pády (byly

podrobně  analyzovány  Protokoly  o  pádech  ze  zdravotnické  dokumentace,  zatímco  individuální  plány

uživatelů vedené v rámci sociální dokumentace analyzovány nebyly). Pokud se týká zpracování dat, pak

v kvantitativních částech se jedná o třídění prvního řádu (které však vzhledem k zaměření práce považuji za

dostatečné),  u  kvalitativních  částí  často  nejsou  vyvozeny  žádné  závěry,  ani  interpretace,  je  pouze

předloženo či „převyprávěno“ to, co řekli komunikační partneři (např. s. 18). 

Následuje  kapitola,  ve  které  autorka  definuje  pády  a  jejich  rizika,  příčiny  a  typy  pádů.  Teorii

s odborné, především zdravotnické a ošetřovatelské,  literatury doplňuje zjištěními  z Domova pro seniory.

Další  kapitoly jsou věnovány zákonné úpravě pádů v lůžkových zdravotnických zařízeních a v sociálních

službách a relevantním metodickým pokynům pro tuto oblast. V těchto kapitolách chybí ujasnění toho, jak se

předkládané informace pojí k centrálnímu tématu a čtenář si musí tyto souvislosti často pouze domýšlet
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(např. s. 28). Přesto tyto kapitoly (zejm. kap. 4.1 týkající se sociálních služeb) přinášejí poměrně široký a

komplexní přehled adekvátních zdrojů, které je potřeba zvažovat při nastavování pravidel v organizacích

poskytujících sociální služby, resp. v rámci této práce při podávání doporučení pro práci s pády v Domově

pro  senory.  Za  přínosné  považuji  zhodnocení,  zda  tyto  požadavky  legislativy  naplňuje  sledovaný

poskytovatel (s. 31 – 33). Kapitola 4.2 je pak věnována souvislostem mezi definováním nebo pojetím  kvality

sociálních  služeb a  péče  v odborné  literatuře  a  metodických materiálech a  výskytem pádů  u  uživatelů

služeb.  Je  zahájena  analýzou  legislativy  a  navazuje  na  ní  část  (od  s.  38)  týkající  se  vnímání  pádů

zaměstnanci  Domova  (zda  považují  pády  za  indikátor  kvality  péče),  vlivem  faktoru  snahy  o  podporu

soběstačnosti uživatelů a také reakcemi rodin uživatelů na pády. Tyto kapitoly obsahují jednotlivá zajímavá

zjištění vztahující se k výše uvedeným faktům legislativním, což však autorka v práci vždy nereflektuje. 

Na tyto kapitoly pak navazuje analýza literatury a především pak praxe Domova v oblasti  pádů.

Autorka tuto praxi dělí na postupy, které vedou k předcházení, prevenci pádů uživatelů (kap. 5) a postupy,

které jsou spíše intervenční, zásahové, pokud k pádu dojde (kap. 6). Na tyto kapitoly ve stejné struktuře

navazují  doporučení  pro  praxi  (kap.  7).  Autorce  se  zde  daří  částečně  syntetizovat  teoretické  poznatky,

legislativu, informace získané šetřením v organizaci a na jejich základě navrhovat relevantní opatření pro

předcházení pádům seniorů v zařízení a postup při pádu, jeho záznam a především evidenci. Předkládá zde i

návrh schémat, které by mohla sloužit jako podklad nebo součást metodik služby. Na druhou stranu jsou

některá doporučení vágní nebo se již v praxi využívají (např. doporučení „projednat, zda z daných statistik

vyplývá, že se jedná o riziko přiměřené či nepřiměřené“, s. 60, nebo  „analyzovat příčiny pádu (jak k pádu

došlo, identifikovat příčiny, odstranit příčiny, edukovat klienty i personál - snažit se snížit další riziko vzniku

pádu)“, s. 66, je příkladem obojího). Doporučení také nezohledňují některé parametry služby a uživatelů a

také některá dílčí zjištění (např. pro výše uvedené doporučení není vyjasněno, jak „identifikovat příčiny“ a

„edukovat klienty“ v případech pádů těch uživatelů služeb, kteří mají některé projevy demence, nebo jak

aplikovat  toto  doporučení  v případě  zmiňovaného  zatajování  pádu  uživatelem  např.  z důvodu  strachu

z hospitalizace). 

V závěru se autorka vrací k cílům práce a stručně rekapituluje jejich naplnění. První z cílů (rozdíly ve

vnímání pádů v oblasti zdravotnictví a v sociálních službách) považuje za naplněný: Ve zdravotnictví jsou

pády  přímo definovány  jako  měřítko  kvality,  zatímco  v sociálních  službách  toto  měřítko  není  explicitně

zmiňováno. Přestože tento závěr implicitně vyplývá i z kapitol, které jsou tomu věnovány v samotné práci,

zasloužila by tato skutečnost poněkud bližší prozkoumání příčin a důsledků. Druhý cíl (vnímání vnímají pádů

klientů pracovníky a klienty a hodnocení, zda pády považují za indikátor kvality péče) studentka naplnila

částečně. Zjištění jsou prezentována pouze pro skupinu pracovníků, nikoli pro skupinu uživatelů služby. Třetí

cíl (navrhnout opatření pro zvýšení kvality služby) byl v rámci diplomové práce spíše naplněn. 

Studentka při zpracování práce využila relevantní domácí a částečně i zahraniční literaturu. Cituje

celkem 36 zdrojů, z toho čtyři zahraniční, ale nerozlišuje vždy odbornost jednotlivých zdrojů (např. metodiky

kurzů od odborných textů).  Celkový dojem z práce je snížen velmi specifickým, neodborným stylistickým

stylem autorky. Ojediněle se vyskytují i gramatické chyby, především pokud se týká interpunkce (čárky ve

větách a tečky na jejich konci), což je pravděpodobně dáno nedostatkem času v závěrečné etapě zpracování

práce.

Jako vedoucí musím konstatovat, že studentka měla k práci na textu velmi aktivní přístup a text

doznal v průběhu naší spolupráce značných změn. Výše uvedené problémy práce byly s autorkou opakovaně

konzultovány emailem i na osobních schůzkách (zejm. obtíže s nedostatečným propojováním jednotlivých

informací a objasňováním, proč jsou uvedeny, k čemu se vztahují, nedostatečnou analýzou výstupů šetření a

stylistikou a odborným jazykem textu). Ne vždy se jí však dařilo na nedostatky reagovat a vyhnout se jim.

Téma,  které  si  studentka  sama  zvolila,  totiž  kladlo  nároky  především  v propojování  znalostí  z oboru

zdravotnictví, ošetřovatelství, sociální práce a práva, což se v průběhu ukázalo jako poměrně obtížné.   

Otázky k obhajobě:  
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1) Navrhněte diagnostický postup, který by Vám, se všemi zkušenostmi, které jste během zpracování

práce  nabyla,  umožnil  získat  maximum  informací  pro  komplexní  porozumění  práce  s pády

v organizaci.

2) Jaká nejdůležitější doporučení byste v oblasti pádů dala zdravotním a jaká sociálním pracovníkům

služby? 

Doporučuji práci k obhajobě. 

Navrhovaný stupeň klasifikace: dobře (3)

_________________________ 

Vypracovala PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. dne 28. 7. 2015
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