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Anna Spilková si za téma své práce zvolila problematiku pobytových odlehčovacích
služeb pro seniory s projevy demence. Zajímá jí, jak na účel služby nahlížejí pečující osoby,
tedy ti, pro které je služba primárně určena. K volbě tématu ji vedla vlastní zkušenost z práce
sociální pracovnice, kdy se kromě primárně deklarovaného smyslu služby ukázalo, že motivy
pro její využití jsou mnohdy jiné. Volbu tématu považuji za výbornou. Autorka se věnuje
oblasti, která je velmi aktuální. Z vlastní práce s rodinami, které pečují o seniory s demencí
vím, že systém péče o tuto cílovou skupinu vykazuje zřetelné nedostatky a na některé z nich
autorka ve své práci poukazuje a systematicky téma zpracovává.
Cílem práce je tedy konkrétně "... popsat, jakými různými způsoby mohou rodinní pečující
vnímat účel poskytování pobytové odlehčovací služby pro seniory s projevy demence a jaké
situace vedou pečující k tomu, že na službu nahlížejí právě z tohoto úhlu pohledu".
Na začátku práce se autorka věnuje základnímu uvedení do tématu, kdy představuje cílové
skupiny - tedy seniory s projevy demence, dále ty, kdo o ně neformálně pečují a následně
současný systém státní podpory formou služeb sociální péče. Stěžejní část práce představuje
základní motivy, které vedou pečující rodiny k využití pobytové odlehčovací služby. Autorka
na základě pěti příkladů z praxe ukazuje, že tyto motivy mohou být různé (a často ne v
souladu s původním účelem služby), ale z pohledu potřeb pečujících rodin pochopitelné.
Práce tak přináší velmi cenný pohled na problémy, se kterými se neformální pečovatelé
potýkají a předkládá tak ucelený přehled dané problematiky, který by mohl být využit těmi,
kdo se systémovými změnami v naší republice zabývají.
Velmi oceňuji způsob zpracování práce. Témata jsou logicky zpracována a uspořádána, práce
působí kompaktním dojmem. Autorka přináší vlastní zkušenosti a zhodnocení dané
problematiky spolu s konkrétními návrhy na řešení situace v závěru práce.
Autorka pracuje s relevantními odbornými zdroji, které správně cituje. Práce obsahuje
všechny formální náležitosti a po stylistické a gramatické stránce je v pořádku.
Domnívám se, že autorka dosáhla vytčeného cíle a práci doporučuji k obhajobě.
Navrhuji hodnocení výtečně (A).

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek:
1. Jak se problémy v systému podpory neformálních pečujících promítají do práce
sociálního pracovníka v zařízení, které poskytuje pobytové odlehčovací služby?
2. Jaká konkrétní systémová opatření by podle Vás situaci rodinných pečujících
pomohla?
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