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Problematika sociálních služeb pro seniory patří mezi důležitá témata, která musí současná
společnost řešit. Je tedy třeba ocenit příspěvek týkající se jednoho ze specifických dílčích
problémů v této oblasti, který představuje předložená práce. Anna Spilková se na základě
osobní zkušenosti zasvěceně zamýšlí nad jednou ze sociálních služeb – Pobytovou odlehčovací
službou pro seniory s projevy demence a to z hlediska jejich rodinných příslušníků a dalších
pečujících osob. Cíl práce je formulován v úvodu práce na str.11. Oceňuji jeho výběr i
formulaci.
V kapitolách 1-4 autorka podává stručný a výstižný přehled obecných a teoretických otázek
zvoleného tématu. Věnuje se pojetí a legislativnímu zakotvení odlehčovacích služeb,
problematice demence a jejím důsledkům nejen pro samotné nemocné, ale zejména pro jejich
okolí. Vychází z relevantních odborných zdrojů, které správně cituje.
Jádro práce tvoří kapitoly 5 a 6, které na pěti vhodně zvolených kazuistikách ukazují různé
přístupy a požadavky pečujících osob na pobytovou odlehčovací službu. Ukazují na některé
příčiny problémů a tím i na nedostatky současného sociálního systému. Do značné míry mění
dosavadní úzké pojetí pobytové odlehčovací služby a ukazují na potřebu změn v této oblasti.
Následující Shrnutí i Závěr práce by ale vedle rekapitulace měly obsahovat i návrhy na možné
žádoucí změny v této oblasti.
Možným změnám a návrhům na zlepšení situace by se autorka mohla věnovat v rámci
obhajoby.
Celkově práce svědčí o osobním zaujetí i odborné způsobilosti autorky a podává zajímavý,
odborně podložený pohled na zvolené téma.
Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Snad jen název
kapitoly 5 na str.36 by bylo vhodné umístit na následující stranu.

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení A - výtečně
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