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Aktuálnost tématu
Sociální služby jsou velmi důležitou součástí systému sociální ochrany obyvatel. Jejich
teoretické ukotvení i praktická realizace jsou v současné době výzvou nejen pro českou
společnost. Zároveň je to téma pro důkladné zkoumání příliš široké a je dobře, že bylo v
předložené práce zúženo na určitou oblast, tedy služby sociální péče pro seniory, a určitý
segment problematiky, tj. dostupnost těchto služeb. Vznikla tak studie, která může být
příspěvkem k aktuální diskuzi o moderních trendech v této oblasti.
Cíle práce a jejich naplnění
Cíle práce jsou formulovány logicky a dokládají velmi dobrou znalost problematiky, ke které
se vztahují. Byly naplněny jak v analytické části práce, tak pečlivou prací s empirickými daty
v druhé části textu.
Metodologie
V části práce věnované metodologii autor uvádí řadu využitých metod a zdůvodnění jejich
vhodnosti pro jednotlivé části práce. Autor volí normativní přístup ke zpracování zvoleného
problému a tím je ovlivněn i výběr metod.
Obsah práce
Práce je logicky členěna do sedmi kapitol, autor postupuje od obecných poznatků a
východisek ke konkrétním problémům a jejich analýze.
Autor se postupně věnuje vymezení zkoumaného problému z hlediska veřejné politiky,
hodnotovým a teoretickým východiskům své práce (koncept kvality života seniorů je podle
mého názoru pro práci zásadní).
Po analýze právního rámce (zpracována a propojena úroveň nadnárodní, evropská i aktuální
česká) zařadit autor kapitolu nazvanou Východiska analytické části (kapitola 5). Vzhledem
k obsahu kapitoly se však podle mého názoru jedná spíše o východiska části empirické, která
bezprostředně navazuje. To však nesnižuje kvalitu zpracování této části práce.
Z hlediska případného dalšího využití práce je přínosná kapitola 6. analyzující názory expertů.
Jejich výběr přispěl k validitě výsledků publikovaných v textu. V druhé části kapitoly jsou již
formulovány hlavní problémy oblasti služeb sociální péče o seniory a to jak na základě názorů
expertů, tak studia dalších zdrojů informací.
Poslední kapitola obsahuje návrhy opatření pro zlepšení situace ve službách sociální péče o
seniory. Návrhy jsou akceptovatelné a korespondují s obsahem celé práce.
Formální úprava práce
Práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná, je psána kultivovaným jazykem,
poznámkový aparát je zpracován pečlivě, odkazy a citace jsou v textu vyznačeny, seznam
použité literatury a zdrojů informací je úctyhodný.

Celkové hodnocení práce:
Diplomová práce Marka Balouna přináší řadu poznatků, které by bylo možné a vhodné
uplatnit i v politické praxi. Je zpracována se zájmem o zvolenou oblast, student dokázal
shromáždit, nastudovat a hlavně pochopit velké množství informací. S některými se
v průběhu zpracování diplomové práce nedokázal rozloučit, což možná způsobuje její
obsahovou šíři (příklady dobré praxe v návrhové části práce, případová studie situace ve
službách sociální péče v Mladé Boleslavi v příloze). S nadsázkou lze říci, že snaha o redukci
rozsahu byla důležitým, ne-li hlavním tématem častých konzultací práce.
Diplomovou práci marka Balouna považuji za velmi zdařilou. Doporučuji ji k obhajobě
a navrhuji hodnotit jako výbornou.
V případě úspěšné obhajoby ji doporučuji navrhnout k pochvale děkanovi FSV.
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