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Studentka přistupovala k diplomové práci velmi pečlivě, zabývala se jí zcela systematicky 
v průběhu celého posledního ročníku studia a pravidelně ji konzultovala jak se mnou po 
stránce obsahové,  tak s kolegou Šafrem, se kterým konzultovala zejména metodologické 
aspekty práce.

V úvodu práce velmi stručně uvádí charakteristiku stáří a nejčastější zdravotně sociální 
problémy, které se vyskytují ve vyšším věku. Dále přechází k problematice pečovatelské 
služby, a to jak v historickém kontextu tak postavení této služby v rámci současného systému 
sociálních služeb. Za velmi cenné považuji zpracování „historie“ pečovatelské služby, a to 
zejména proto, že studentka používala pro vypracování této části i méně dostupnou literaturu. 
Dále studentka charakterizuje pečovatelskou službu jako součást současného systému 
sociálních služeb a zabývá se otázkami kvality pečovatelské služby také z pohledu nové 
legislativy v této oblasti. 

V úvodu k praktické části seznamuje studentka s problematikou pečovatelské služby v okrese 
Rakovník, s jednotlivými poskytovateli této služby a charakteristikou této oblasti. Popisuje 
metodu kvalitativního výzkumu, kterou zvolila jako úvodní.  Na základě pečlivé analýzy 
kvalitativních dat (rozhovorů s příjemci, poskytovateli i zadavateli služeb) vytvořila autorka 
dotazník, pomocí kterého provedla šetření kvantitativní, které přehledně zpracovala a dospěla 
k závěrům a doporučením.

Výsledky svého šetření vizualizovala také v některých přílohách – například v mapce 
Rakovnicka jsou zobrazeny jednotlivé obce, kde je a není pečovatelská služba poskytována. 
Tuto mapku (dokazující, že ve dvou třetinách obcí Rakovnicka není zajištěna žádná 
pečovatelská služba) jsme se souhlasem vedení naší katedry prezentovali na tiskové
konferenci ke gerontologické problematice, následně byla studentka oslovena zpravodajstvím 
České televize, aby shrnula základní poznatky své práce v hlavním večerním zpravodajství a 
tento vstup byl také téhož dne vysílán. 

Závěrem: práci Lady Habrcetlové považuji za vynikající, a to jak volbou tématu, tak nesmírně 
svědomitým přístupem studentky k celému tématu i práci s literaturou, respektováním 
metodologických požadavků na práci i její vyhodnocení a také výstupy, které již byly 
prakticky využity k prezentaci této problematiky.,
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