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Péče o klienty chráněného bydlení v seniorském věku a v době umírání 

 

Cílem práce bylo najít překážky, které brání realizaci ideálu kontinuální péče o klienty 

chráněného bydlení v pozdních fázích jejich života. V návaznosti na to bylo záměrem autorky 

navrhnout opatření, která by situaci těchto klientů řešila.   

V první části práce jsou vymezeny základní pojmy a popsány dvě varianty chráněného 

bydlení, jako varianta A je označena forma s věkovými limity pro klienty, jako varianta B je 

popsána lepší forma B, v níž horní věkový limit není, tu autorka označuje jako variantu 

s rozšiřujícím programem pro seniory.  

Třetí kapitola přehledně popisuje využitelná teoretická východiska rozšiřujícího 

programu. Ve čtvrté kapitole čtenář najde krátké pojednání o potřebách lidí ve stáří a souhrn 

relevantních výzkumů k tomuto tématu. V páté kapitole jsou uvedeny dva zahraniční modely 

kontinuální péče o klienty chráněného bydlení.  

V materiálové části práce autorka formou analýzy dokumentů zpřehlednila situaci 

chráněných bydlení pro klienty s mentálním postižením v celé ČR z hlediska svého tématu. 

Dvě třetiny nich věkové omezení služby uplatňuje. Na to navazovalo kvalitativní šetření, 

které mělo ukázat, co jednotlivá zařízení vede k uplatnění věkového limitu, resp. k tomu, že 

limit neuplatňují. Toto šetření bylo realizováno ve dvou krajích splňujících předem nastavená 

výběrová kritéria. V druhé fázi výzkumu autorka použila strukturovaný rozhovor 

s pracovníkem zařízení. Kvalitativní šetření je shrnuto podle okruhů, na které se autorka 

dotazovala. Výsledky šetření jsou porovnány s dvěma hlavními výzkumnými předpoklady 

(viz str. 59). Výzkumný materiál doplňuje vhodně zvolená případová studie klientky, u niž se 

podařilo péči prodloužit až do konce jejího života v zařízení, které na tento typ péče předtím 

orientované nebylo.  

V závěru práce jsou shrnuty autorkou identifikované překážky kontinuální péče na 

různých úrovních (od legislativy, přes financování až po technické vybavení a vzdělávání 

pracovníků). V poslední kapitole autorka navrhuje řešení situace klientů chráněných bydlení, 

kteří dosáhli vyššího věku, resp. jsou v terminálním stádiu života. Výsledky své práce autorka 

již uplatňuje v práci zařízení, ve kterém pracuje. (Během obhajoby by to mohla popsat.)   

Práce se opírá o dostatečnou rešerši literatury domácí i zahraniční.   



Po formální stránce je práce (včetně citací) v pořádku. Některé formulace by mohly být 

jednodušší a tím pádem i snadněji srozumitelné.   

      Krátkou verzi práce – která se věnuje velmi aktuálnímu tématu - doporučuji k publikaci ve 

Fóru sociální práce.  
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