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Tématem předložené diplomové práce jsou otázky spojené se stárnutím populace, úžeji pak  se 

zabývá sociálními službami, které cílí na potřeby seniorů a podporu pečujících. Ze širokého 

spektra služeb si diplomantka vybrala služby projektu Neztratit se ve stáří, ve kterém je 

studentka členkou projektového týmu. Klade si za cíl zhodnotit tento projekt, jehož popis je 

obsahem kapitoly páté.  Problematika je i s ohledem na demografické trendy vysoce aktuální a 

jak autorka v úvodních kapitolách správně předesílá, péče o seniory vyžaduje velké množství 

energie ze strany pečovatelů – obvykle rodinných příslušníků, i zvýšenou pozornost sociálních 

a jiných služeb. 

Práce je rozdělena do osmi základních kapitol.  První tři vysvětlují zdařile základní pojmy 

problematiky stárnutí, potřeb seniorů a jejich blízkých a péče o ně. Ve čtvrté kapitole je stručně 

charakterizována evaluace a její proces na obecné úrovni, vybrány byly přitom přístupy 

z obecného projektového managementu. Pátá kapitola popisuje projekt  Neztratit se ve stáří. 

Šestá kapitola představuje smíšený výzkum autorky: rozhovory, dotazník, analýzu dokumentů 

– převážně statistik o projektových aktivitách.  V sedmé kapitole jsou prezentovány výsledky a 

v osmé uvedeny návrhy na změny či zlepšení projektu. Práce je náležitě uzavřena a doplněna o 

seznamy a přílohy.  

Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují. Postrádám však silnější 

vazby mezi kapitolou o evaluaci a zvolenými metodami výzkumu. Jak se uvedené evaluační 

metody otiskly do výzkumu provedeného autorkou? Toto není jasné. Výzkum je proveden 

standardními společensko-vědními výzkumnými metodami, specifické manažerské evaluační 

metody nejsou patrné. To, co je nazvané milníková metoda evaluace, znamená více méně 

výroční posouzení naplnění stanovených kvantitativních cílů projektu. Toto je ale jen 1 ze 

stanovených tří výzkumných otázek (str.71). Ostatní dva cíle výzkumu nejsou s evaluačními 

metodami provázány.    

 

Moje připomínka směřuje k  problematickému směšování role členky realizačního 

projektovaného týmu a evaluátorky.  Držíme-li se doporučení manažerské literatury, tyto dvě 

role by měly být vždy oddělené z důvodů zachování objektivity evaluace.    

V této souvislosti zmiňuji informaci o spokojenosti se službou poradenství, kdy necelých 40 % 

respondentů bylo velmi spokojeno. Necelých 40 % respondentů by službu poradenství 

pravděpodobně využili znovu a svým známým by poradenský portál doporučilo také necelých 

40 % respondentů (str.80). Znamená to tedy, že 60 % respondentů by znovu službu nevyužilo 

a svým známým nedoporučilo?  A jak se tato zjištění mohou interpretovat v porovnání 

s přehlednou statistikou úspěchů projektu (tabulka 14., str. 90), kdy je ve všech položkách 

projekt hodnocen jako úspěšný?  

 Jazyk a styl psaní jsou kultivované, práce s odkazy a citacemi odpovídá předepsaným 

standardům. Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje zajímavý materiál, obsah a dokazuje 

schopnost autorky orientovat se a pracovat s relevantními zdroji. Autorka je schopna náročné 

analytické práce. V průběhu výzkumu musela zdolávat náročná úskalí spojená se zvolenou 

metodou evaluace – ne ve všech ohledech se jí to zdařilo.    

 

Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k uvedeným připomínkám navrhuji stupeň velmi 

dobře.  

 

8. června 2020      PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 


