POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: oponent práce
Autor/ka práce: Jana Mrázková
Název práce: Selhávání sociální politiky ve vztahu k dlouhodobé péči o seniory v pobytových
zařízeních v České republice
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Olga Angelovská
Oponent/tka: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Navržené hodnocení: A - B dle výsledků obhajoby
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište
podle níže uvedených kritérií.
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce
vhodně strukturována?
Oceňuji, že si autorka pro svou bakalářskou práci zvolila v ČR vysoce aktuální téma
nedostatečných kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. V úvodu práce
autorka představuje výzkumný problém a na jeho základě si stanovila uchopitelný cíl práce:
„identifikovat překážky a bariéry, jež brání navyšování kapacit domovů pro seniory a domovů se
zvláštním režimem“. Tyto cíle práce má logicky rozpracovány do výzkumných otázek. Navíc si
klade za cíl nastínit možná řešení problematiky současných kapacit domovů pro seniory a domovů
se zvláštním režimem.
Autorka v práci všechny výzkumné cíle naplnila na výborné úrovni.
Práce je logicky strukturována do šesti na sebe navazujících kapitol a svým obsahem i rozsahem
zcela splňuje nároky kladené na bakalářskou práci.
Autorka má práci vhodně zarámovánu jednak konceptem deinstitucionalizace z pohledu teorie
institucionálních změn a dále pracuje s modely dlouhodobé péče. Po úvodních kapitolách
věnovaných cílům práce, výzkumným otázkám, teoretickému ukotvení a metodologii autorka
předkládá velmi dobře zpracovanou analýzu současného systému dlouhodobé péče o seniory a
sociální politiky ČR. Autorka zde kromě dat z vlastního expertního šetření výborně pracuje
s dostupnou odbornou literaturou, veřejně politickými dokumenty a daty. Jen bych autorce vytkla,
že příliš spoléhá na vyjádření expertů – přímých citací je v textu příliš na úkor vlastní argumentace.
Někdy jsou přímé citace z rozhovorů příliš dlouhé (str. 29,30, 31). Na závěr předkládá možná řešení
některých identifikovaných problémů.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné
texty?
Autorka se opírá o četnou odbornou literaturu českou i cizojazyčnou a o relevantní veřejně politické
dokumenty.
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod
jejich analýzy?
Autorka má promyšlený, transparentně popsaný a vysvětlený metodologický přístup. V rámci
expertního šetření dotázala 5 expertů z různých oblastí sledovaného subsystému sociální politiky.
Oceňuji výběr respondentů, jejichž výpovědi přinášejí plastický obraz zkoumaného problému.
Pro analýzu rozhovorů autorka vhodně využívá tematickou analýzu [Braun, Clarke 2006].
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Autorka opírá své argumenty o četnou tuzemskou i zahraniční odbornou literaturu a o řadu veřejně
politických dokumentů v kombinaci s vlastním šetřením. Trochu postrádám více kritický přístup
k výpovědím expertů.
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění
převzatých?
Autorčina tvrzení jsou zcela oddělena od tvrzení převzatých.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Autorka prokazuje výbornou stylistickou dovednost a po formální stránce je práce na velmi solidní
úrovni. Autorka správně cituje.
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li
jaké).
Velmi oceňuji, že autorka předkládá možná řešení, která vzešla z expertního šetření. Má je logicky a
přehledně rozdělena do bloků dle identifikovaných problémů.
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
U návrhů řešení oblasti zdravotně- sociálního pomezí se experti rozcházejí v tom, zda sloučit
zařízení sociální a zdravotní či naopak, striktně oddělit zdravotní a sociální složku dlouhodobé péče
o seniory. Jaké řešení by dle Vašich současných poznatků bylo lepší a proč?

Celkové hodnocení práce: Celkově se jedná o bakalářskou práci, která je velmi svědomitě
vypracována a bezesporu přináší nová zjištění. S ohledem na výše zmíněné hodnocení, kdy mám
drobné výhrady k práci s expertními rozhovory, navrhuji práci hodnotit A-B, dle výsledku
obhajoby.

Datum:

Podpis:
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