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Odevzdaná diplomová práce Gíty Kuncové Ruthové má celkem 176 stran, z toho první 
část diplomové práce činí 79 stran a zbytek je věnován přílohám. 

Při zpracování diplomové práce autorka pracovala velmi intenzivně, práci mi zasílala po 
jednotlivých kapitolách a mé připomínky zapracovala. Na práci je však vidět i relativně krátké 
období zpracovávání. 

• 
V prvé části se zaměřila se autorka zaměřila na popis základních právních dokumentů 

vztahujíCích se k lidským právům, na vybrané organizace zabývající se dodržováním lidských 
práv, na péči o seniory v České republice a na dodržování práv v péči o seniory. Ohledně 
popisu právních dokumentů autorka správně vystihla zejména ty hlavní, které se lidskými 
právy zabývají. Vybrala z těchto dokumentů podstatné údaje, které souvisejí s problematikou 
dodržování lidských práv v péči o seniory. Další část tvoří přehled vývoje péče o seniory a 
analýza platných právních předpisů zaměřených na péči o seniory. Autorka vybrala jen zákon 
o sociálních službách, i když i jiné právní předpisy obsahují ustanovení o péči seniory, např. 
vyhláška č. 182/1991 Sb., která mimo jiné zmiňuje i mimořádné výhody pro zdravotně 
postižené a staré občany. Za zdařilou považuji kapitolu 3 o dodržování práv v péči o seniory. 
Zde pak autorka konkrétně popisuje dodržování práv v péči o seniory v domácí péči, v terénní 
péči, v pobytových zařízeních sociálního typu apod. Některé informace se však opakují, např. 
diskriminace seniorů. Jsou zde popsány konkrétní formy sociální práce, které jsou obsahem 
studia. 

Druhá část (poměrně větší než teoretická část) popisuje v pěti přílohách tři kasuistiky, 
Prohlášení českého helsinského výboru o právech seniorů v roce 2006, přehled Standardů 
kvality služeb a úplné znění vybraných zákonných - právních norem. Tyto přílohy jsou dost 
obsáhlé, nebylo nutné je všechny takto vypisovat, jak jsem autorce připomněla, nebo!' v části 
prvé je na ně dost odkazů. Navíc tyto přílohy nejsou stránkově očíslované. 

V rámci obhajoby navrhuji autorce, aby více popsala úlohu praktických lékařů v péči o 
seniory, dále doporučuji autorce podepsat Prohlášení autora na třetím listu. 

Přehled literatury je dostačující, autorka vycházela i ze zahraničních pramenů. 

Závěr: diplomovou práci Gíty Kuncové Ruthové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 
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