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Bakalářská práce Olgy Křivánkové se zabývá sociálně aktivizačními službami pro seniory, 

specificky se pak chce zabývat problémy při poskytování těchto služeb v oblasti Ústeckého 

kraje. Vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí populace se jedná o nosné téma, které 

může být potenciálně přínosné. Ačkoli téma aktivního a důstojného stárnutí je podstatně širší, 

autorka se zabývá v práci především systémem sociálních služeb, jejichž jedním z cílů je i 

prevence sociálního vyloučení či zhoršení stavu seniorů, právě skrze služby sociální prevence. 

V úvodní  teoretické části pracuje zejména s pojmy autonomie, kvalita života, aktivní stárnutí, 

které jsou důležité pro hodnocení přístupů k politice stárnutí.  

Domnívám se, že např. v podkapitole kvalita života seniorů by bylo vhodné hlubší rozbor 

pojmu kvalita života a jakým způsobem se například dají hodnotit výsledky poskytovaných 

služeb skrze hodnocení změn kvality života.  Tvrzení typu, že „udržovat se fit musí být 

především ve stáří hlavní prioritou a motivační silou“ shledávám poněkud zkratkovité a 

naivní bez reflexe toho, že např. koncept/politiky aktivního stárnutí dle WHO řeší nejenom 

seniorský věk, ale především i politiky ve prospěch mladších generací tak, aby přirozeně 

„aktivně stárly.“ 

Dalším teoretickým východiskem je autorkou uváděn je veřejně-politický cyklus s důrazem na 

evaluaci – z cílů práce nicméně není patrné zaměření na hodnocení nějaké konkrétní 

politik/opatření na úrovni kraje či jejich implementace, která má odrážet rozvoj nebo 

zkušenosti se sociálně aktivizačními službami a jejich hodnocení. (nebo autorka myslí zákon o 

sociálních službách??) Není jasné, jakou to má spojitost s popisem náplně sociálně 

aktivizačních služeb (výzkumný cíl 1) a SWOT analýzou (výzkumný cíl 2). 

Autorka si klade dvě základní výzkumné otázky (strana 11), na které si v rámci práce 

odpovídá částečně.  

Z metodologického hlediska autorka uplatňuje kvalitativní přístup v rámci případové studie 

(rozhovory, veřejně politické dokumenty, statistika poskytovaných služeb/náklady na ně 

v UK). Autorka podrobněji popisuje nejčastější problémy a „silné stránky“ služeb pohledem 

poskytovatelů a expertů. Některé závěry (např. že sociální služby pro seniory jsou 

jednoznačně nejrozšířenější v porovnání se službami pro rodiny – strana 38) jsou v rozporu 

s daty,, které jsou uvedeny v tabulce (strana 48), kde je uvedeno podstatně více služeb pro 

rodiny s dětmi a bylo by tedy zajímavé vědět, na základě čeho toto autorka tvrdí.  

 

Práce je celkově dobře a srozumitelně strukturovaná a přehledně zpracovaná. Grafická 

úprava a citace jsou zpracovány v dostatečném standardu, kromě snad odkazu na straně 9 

(Výroční zpráva, 2015) – která, koho VS? Dále SWOT analýza by byla přehlednější, kdyby 
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byla udělána v klasickém formátu – silné x slabé stránky, příležitosti x hrozby a tabulka 

zaznamenávající realizované rozhovory má popletené experty/zástupce poskytovatelů. U 

některých tvrzení, zejména těch týkajících se demografických prognóz, bych ocenila zdroj 

(např. strana 10, 5 řádek) – takových příkladů je v práci více.  

 

Autorka čerpá své poznatky z mého pohledu z dostatečného počtu publikací, které byly 

publikovány převážně v posledním desetiletí. Data, na základě kterých jsou hledány odpovědi 

na položené výzkumné otázky, jsou z rešerše veřejně politických dokumentů a analýz a dále 

doplněny rozhovory se zástupci poskytovatelů (4 rozhovory) a s experty (2 rozhovory. Autorka 

se rozhodla nerealizovat rozhovory se seniory, neboť usoudila, že rozhovory s poskytovali 

budou dostačující. Domnívám se, že tak získala velmi jednostranný pohled (pohled nabídky) 

na „aktivizaci“ seniorů a tím, že nemá žádnou zpětnou vazbu od uživatelů služeb či seniorů, 

kteří těchto služeb (ne)využívají, nemůže dostatečně odpovědět na problémy, které sami 

poskytovatelé zmiňují, jako jeden z nejčastějších (proč senioři služby nevyužívají nebo o ně 

nemají zájem). Jsem přesvědčena, že pohled uživatelů je pro hodnocení implementace politik 

(evaluaci) zcela zásadní.  

Celkově bych ocenila hlubší reflexi výsledků realizovaného výzkumu, a to zejména zjištění, že 

„hlavním problémem je nezájem seniorů o tento druh služeb“, což se týká mé předchozí 

připomínky a jaké jsou hlubší příčiny tohoto nezájmu, na což by služby mohly/měly reagovat 

(případně reflexe toho, proč české sociální služby nejsou sto adekvátně reagovat na horší 

zdravotní stav, který prý seniorům brání se aktivit účastnit).. Tato reflexe by mohla jít i za 

rámec zaměření pouze na sociální služby, neboť aktivizace lze dosáhnout pravděpodobně i 

efektivněji celou řadou aktivit/politik mimo oblast sociálních služeb.  

Otázky pro studentku: 

Pokud vezmete v potaz definici sociálně aktivizačních služeb dle zákona č. 106, s kterou 

v práci operujete, (plus rozšířená v prováděcím předpisu zákona o sociálních službách, 

kterou v práci nezmiňujete) – považujete opravdu z hlediska náplně SAS ergoterapii, 

muzikoterapii a arteterapii za sociálně aktivizační službu?  

Jaké jiné služby či opatření/politiky by mohly pomoci předcházet sociálnímu vyloučení 

seniorů či pomoci jejich aktivizaci než jen systém sociálních služeb? 

Myslíte si, dle Vašich zkušeností, případně zjištění a realizovaných rozhovorů 

s poskytovateli/experty, že současné nastavení sociálních služeb/sociálně aktivizačních 

služeb skutečně reaguje na reálné potřeby seniorů a hodnotí daní poskytovatelé své 

služby z hlediska zvyšování kvality života seniorů (např. pomocí dotazníků kvality života 

apod.)? 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „E“. 

 

Datum:         6.6.2018                                                    Podpis: Marcela Janečková 
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