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Předložená diplomová práce teoreticky a empiricky pojednává téma spojené s fenoménem stárnutí 

populace a zajištění péče o stále se zvyšující podíl seniorů v populaci, v kontextu diskusí o 

deinstitucionalizaci a návratu péče o seniory do přirozeného prostředí. Cílem práce je prozkoumat 

fungování sociálních služeb pro seniory, konkrétně pak denních stacionářů určených pro denní pobyt 

seniorů, kteří potřebují celodenní péči druhé osoby. Za tímto účelem autorka nejprve detailně 

představuje souvislosti stárnutí populace a zajištění péče, trendy v sociálních službách a jejich vývoj a 

zákonné rámování. Následně představuje kvalitativní case study dvou stacionářů, jejichž fungování 

důkladně prozkoumala prostřednictvím kombinace metod pozorování, rozhovorů a analýzy 

dokumentů. 

V teoretické části autorka nejprve představuje širší kontext své práce. Na základě demografických 

trendů ukazuje, jak se zvětšuje cílová skupina sociálních služeb. Věnuje se obrazu seniorů v médiích, 

aby ukázala, jakým způsobem je ve veřejném diskurzu komunikováno o stáří a o péči o starší. 

Konstatuje, že stáří a stárnutí je ve veřejném prostoru zneviditelňováno, ačkoliv počet seniorů, 

včetně těch nejstarších a nejzranitelnějších, stoupá. Zároveň je péče o ně představována jako úkol 

rodiny bez diskuse o tom, za jakých podmínek jej rodina může zvládnout. Senioři jsou představováni 

nejčastěji jako problém či ekonomický náklad a rizika spojená se stárnutím populace jsou přenesena 

na jednotlivce, namísto aby byla řešena systémově. Se znalostí odborné literatury na toto téma 

diskutuje koncept „aktivního stárnutí“ a poukazuje na jeho nedostatky. Důraz na potřebu až 

povinnost stárnout „aktivně“ totiž zapomíná na skupinu seniorů ve „čtvrtém věku“, kteří jsou 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu závislí na péči druhých a diskurz aktivního stárnutí se a ně 

v lepším případě nevztahuje, v horším je vyčleňuje a kulpabilizuje.  Dále autorka analyzuje koncept 

péče a jeho sociologické, demografické a genderové souvislosti. Opět na základě velmi důkladného 

studia literatury a sekundárních zdrojů představuje problematiku péče o seniory – jaké mají potřeby 

a jaká péče jim odpovídá, kdo péči nejčastěji poskytuje s jakými důsledky atd. Argumentuje, že  

osobám pečujícím o svého stárnoucího člena /členku rodiny nejvíce vyhovuje model sdílené péče, 

kdy je péče sice poskytována v rodině, část péče je ale zajištěna sociálními službami. Tím se omezí 

riziko zdravotních a psychických problémů, které náročná celodenní péče přináší. Závěrem teoretické 

části představuje systém sociálních služeb v ČR a jejich fungování, včetně jeho legislativního základu. 

Neopomíjí ani jejich historický vývoj, v jehož kontextu diskutuje koncept „deinstitucionalizace“, tj. 

přenesení péče z velkých institucí do rodinného a komunitního prostředí, které je pokládáno většinou 

aktérů jako žádoucí (někdy poměrně nekriticky). Do těchto souvislostí zasazuje instituci denního 

stacionáře, které se dále věnuje v empirické části. 

Ačkoliv teoretická část je velmi důkladně a dobře zpracovaná, více si cením části empirické pro její 

originalitu a metodologickou inovativnost. Autorka se pustila do náročného úkolu: kvalitativně 

prozkoumat fungování denních stacionářů. Kladla si přitom tyto otázky: Jaké jsou přínosy a problémy 

tohoto typu formální péče? Jaká je poptávka po tomto typu služby? Pro koho je tato péče určena? 

Jak je tato péče financována? Kdo jsou pečovatelé a pečovatelky a jaká je jejich motivace vykonávat 

tuto práci? Jaké další sociální služby navazují či souvisí s denními stacionáři? 



Získala přístup do dvou stacionářů a provedla tak dvě případové studie. Kombinovala přitom metody 

zúčastněného pozorování, rozhovorů a studia dokumentů. Svůj metodologický přístup a použité 

techniky sběru dat dobře popsala a vysvětlila. V části věnované výsledkům ukázala specifika obou 

institucí a následně je mezi sebou porovnala, přičemž ukázala podobnosti a rozdíly v jejich fungování. 

Vycházela jak z vlastních postřehů zapsaných formou terénních poznámek, tak s rozhovorů s aktéry – 

zejména pečovatelkami pracujícími ve stacionářích, ale také rodinnými příslušníky klientů a 

z dotazníků vyplněných těmito rodinnými příslušníky. To jí umožnilo kontrastovat pohledy a 

zkušenosti těchto dvou typů aktérů. K hlavním zjištěním patří konstatování, že prostředí denních 

stacionářů je převážně ženské – ženy převládají jak mezi pečujícími – neformálními i formálními – tak 

mezi klienty. Chod a program denních stacionářů je ovlivněn konceptem aktivního stárnutí, a to i 

v případě, kdy stacionáře jsou zaměřeny na klientelu seniorek a seniorů ve čtvrtém věku, tedy osob 

závislých na péči druhých, u kterých nelze předpokládat, že se jejich stav zlepší. Podle pečovatelek je 

díky aktivitám provozovaným ve stacionáři možné klientky a klienty rozvíjet anebo alespoň zpomalit 

proces stárnutí. Tento přístup ovšem určitou skupinu klientů předem vyčleňuje. Dalším zajímavým 

momentem péče v denních stacionářích je napětí mezi „profesionalitou“ či odborností a „pečující 

povahou“ personálu. Zatímco rodiny klientek a klientů si od péče ve stacionářích slibují především 

odborný přístup, pečovatelky samy kladou důraz na „vrozené“ dovednosti a schopnosti pečovat. 

Zajímavým momentem je to, že zatímco jeden ze zkoumaných stacionářů nemá dostatek klientů, 

zejména na odpolední provoz, druhý naopak musí klienty odmítat. Tento rozdíl je pravděpodobně 

způsoben vyšší cenou a konkurencí u pražského stacionáře, ale také tím, že v něm chybí místo pro 

odpočinek a celodenní program je tak pro seniorky /seniory příliš náročný.  

Výzkum tak dospívá k poměrně konkrétním závěrům, které mohou mít i praktické uplatnění pro 

provoz stacionářů. Celkově práci pokládám za nadprůměrně vydařenou – nejen vzhledem 

k úctyhodné délce 121 stran a velmi čtivému jazyku, ale zejména pro důkladnou znalost relevantních 

zdrojů, dobrou práci s literaturou a výborné vypracování empirické části s využitím kombinace 

kvalitativních metod. Proto jsem přesvědčena, že práce splňuje nároky kladené na magisterskou 

diplomovou práci, a navrhuji hodnocení výborně. 
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