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1. Téma diplomové práce 
Základním tématem diplomové práce je kvalita sociální služby se zaměřením na pobytová 
zařízení pro seniory a změny přinášející proces zavádění standardů kvality do každodenní 
praxe. Zaměření práce vztahující se k této problematice s ohledem na změnu legislativních 
norem je v daném resortu každodenně diskutovaným tématem, stejně jako problematika 
individuálního plánování poskytované sociální služby. 

2. Způsob zpracování 
Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, v práci se nevyskytují překlepy či pravopisné 
chyby. Autorka se vyjadřuje jasně, myšlenky a závěry formuluje srozumitelně. 
Obsah práce se ztotožňuje se zadaným tématem, v úvodu formuluje konkrétní cíle, od kterých 
se neodchyluje. 

3. Cíl práce 
Cílem práce je uvedení do problematiky Standardu č. 5 - "Individuální plánování 
poskytované sociální služby" a představení praktických zkušeností a příkladů dobré praxe při 
tomto procesu. Vzhledem k tomu, že autorka práce je aktivně zapojena do projektů, které řeší 
Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách při Národním vzdělávacím fondu je 
rovněž cílem aplikování konkrétních poznatků získaných v Domovech pro seniory. 
Cíl práce byl splněn. 

4. Metody práce 
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, rovněž obsahuje úvodní a závěrečnou 
stať, seznam použitých zdrojů a přílohy. Praktická část obsahuje metodu analýzy SWOT, je 
které pisatelka porovnává průběh plánování služby ve třech zařízeních. 

5. Kritické připomínky 
- v názvu diplomové práce je použit termín "Domov důchodců", který se neshoduje 
s terminologií vymezenou zákonem o sociálních službách 

6. Celkové zhodnocení 
Společenská potřeba řešit kvalitu sociálních služeb v České republice na základě předem 
jasných pravidel je prokazatelná. Závěry diplomové práce dokazují, že individuální 
plánování založené na principech konceptu plánování zaměřené na člověka a používání 
nových metod práce by mělo vést k postupné transformaci ústavní péče. 



Diplomová práce je ojedinělým materiálem, který lze využít jako vzdělávací materiál 
pracovníků v přímé práci, kteří poskytují péči a podporu osobám využívajících rezidenční 
sociální službu. 
Největší význam pro praxi spatřuji v uceleném popisu přístupů a technik individuálního 
plánování a v popisu vedení rozhovorů klíčového pracovníka s člověkem s obtížemi 
v komunikaci. 

7. Použitá literatura 
V práci je uvedeno dostačující množství použitých zdrojů, autorka čerpala z české 
i cizojazyčné literatury. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 
Navrhovaná klasifikace: výborně. 
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