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Jedním z dopadů demografického stárnutí je i nárůst počtu lidí odkázaných na péči 

druhých. Změny ve vzorcích chování rodin, kdy přibývá osamělých seniorů nebo se 

rodiny nemohou o svého člena postarat vede k rostoucí poptávce po institucionální péči. 

I z těchto důvodů považuji téma, které si autorka zvolila pro svou bakalářskou práci, 

za aktuální a přínosné. 

 

Jako hlavní cíl si autorka stanovila „identifikovat překážky a bariéry, jež brání 

navyšování kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.“ (str. 4) a 

v návaznosti na něj si následně stanovila pět výzkumných otázek. Cíl byl v práci 

naplněn a na výzkumné otázky autorka uspokojivě odpověděla.  

 

Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, téma dále posouvají a 

celá práce směřuje k naplnění cíle. Hned v úvodní části práce (kapitola 2) definuje 

autorka základní pojmy a vymezuje výzkumný problém. Od začátku autorka pracuje i 

s údaji MPSV a informacemi již provedených výzkumů. Obecně je autorčina práce 

s literaturou na vysoké úrovni. 

 

Bakalářská práce je založena na teoretickém konceptu deinstitucionalizace. Koncept je 

vzhledem k povaze tématu vhodně zvolený. Zároveň zde autorka pracuje nejen 

s českými zdroji, ale i relevantní zahraniční literaturou. Celá kapitola je kvalitně 

zpracovaná a bez problémů by se uplatnila i jako kapitola diplomové práce. 

 

Autorka dobře zvolila kvalitativní design výzkumu. Ke sběru dat využila metodu 

polostrukturovaných rozhovorů s pěti experty. Výběr respondentů považuji za dobře 

zvolený. K analýze dat využila tematickou analýzu.  

 

V celé analytické části autorka kombinuje výsledky rozhovorů se zjištěními z dalších 

zdrojů, jako jsou například strategické dokumenty, výzkumné zprávy apod. 

V rozhovorech mapovala bariéry, které brání danému sektoru v rozvoji. Zároveň se 

zaměřila i na jeho širší provázanost na sociální politiku obecně. Třetí oblastí, kterou 

autorka s respondenty diskutovala, byla možná opatření, která by podle respondentů 
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mohla vést ke zlepšení. Tato řešení jsou přehledně sumarizována v tabulkách v šesté 

kapitole. Zde jen malá poznámka na okraj – doporučila bych očíslovat každou tabulku 

zvlášť, i když zde autorka uvádí tabulky názvem „Skupina tabulek č. .1“. 

 

V závěru pak autorka přehledně shrnuje svá zjištění. 

 

Ve své práci autorka prokazuje stylistickou dovednost, text je správně formátovaný a 

citace odpovídají normě. Kladně hodnotím i spolupráci se studentkou, která na 

konzultace přicházela připravená a s vlastními nápady, jak téma zpracovat. Oceňuji i 

potenciální praktický přínos práce. 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „A“. 
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