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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Název: Rodinná péče o seniora z pohledu rodinných pečujících 

Autorka: Bc. Anna Mikanová 

Vedoucí práce: PhDr. Eva Dragomirecká PhD. 

Předložená práce se věnuje tématu důležitému a do určité míry i opomíjenému – osobám, 

které v domácím prostředí pečují o seniora a naplňují tak důležitou lidskou hodnotu, žít a 

dožít doma.  

Práce se po všech stránkách jeví jako solidní exkurs do daného tématu. Přehledová část 

zpracovává historická východiska, demografické souvislosti, genderové aspekty a to vše je 

posunuto také na mezinárodní platformu. Práce se uceleným způsobem zabývá problematikou 

„neformální“péče a potřebami i motivací pečujících. Přehledovou práci považuji za obsahově 

a informačně bohatou – např. kap.  Kritické momenty rodinných pečujících, Potřeby 

pečujících apod.  

Dobře zvládnutá přehledová část implikuje vhodně zvolenou metodologii výzkumu: Hlavním 

cílem výzkumného šetření je zmapování péče o nesoběstačného seniora rodinným 

příslušníkem z pohledu žen a mužů. Dílčí výzkumné otázky jsou: Za jakých podmínek se 

ženy a muži dostávají do role pečujících osob? Jaké jsou jejich motivy pro péči o blízkého v 

domácím prostředí? Jakou podobu má péče mužů a péče žen? S jakými těžkostmi se pečující 

muži a ženy při péči potýkají? Jaké potřeby mají rodinní pečující? 

Autorka zvolila metodu kvalitatitvních polostrukturovaných rozhovorů  s dvaceti pečujícími 

osobami z Pardubického  kraje s deseti muži a deseti ženami. Oceňuji, že autorka zajistila 

vyváženost vzorku informátorů z hlediska příslušnosti k pohlaví, což ve vztahu k pečující 

mužské populaci jistě nebylo jednoduché.  

Práce je kromě závěru opatřena také kapitolou Diskuze, v níž se autorka podrobně a 

systematicky zabývá nejdůležitějšími zjištěními. Je cenné, že mohou být použity jako 
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předvýzkum k rozsáhlejšímu výzkumnému projektu. Z dané práce mohou čerpat nejen 

současní či  budoucí sociální pracovníci, ale i zdravotníci.  

 

Práce je psána čtivým a srozumitelným jazykem. Je patrný hluboký vhled autorky. Práce je 

podepřena literaturou českou i zahraniční. 

Celkově diplomovou práci Bc. Anny Mikanové považuji za zdařilou a cennou. Doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

Otázka k obhajobě: Zkuste na základě zjištění ve své práci zformulovat některá doporučení  

pro lékaře a zdravotní personál, který zajišťuje ambulantní či jinou péči o seniory.  

 

V Praze 3.9. 2017     PhDr. Daniela Vodáčková 

 

  

 

 


