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Aktuálnost tématu
Nejen v souvislosti se změnami věkové struktury obyvatelstva se často diskutuje o poskytovaných
sociálních službách, jejich kvalitě a dostupnosti pro uživatele. Zdůrazňuje se přitom význam
setrvání seniora či osoby se zdravotním postižením v rodinném prostředí. To často znamená, že se
členové domácnosti stanou osobami pečujícími. Na dilema pečujících osob a jejich sociálního (ale
i pracovně právního) statusu se zaměřuje diplomová práce Dany Štollové.
Cíle práce a jejich naplnění
Autorka formuluje následující cíle: „ Přiblížit základní problémy a potřeby rodinných příslušníků
pečujících o osoby v III. a IV. stupni závislosti. Poukázat na veřejný zájem při řešení výše uvedené
problematiky, naznačit kauzální souvislosti mezi veřejným zájmem a zájmem pečujících osob a
navrhnout opatření vedoucí k efektivnímu řešení tohoto problému.“ Cíle práce jsou stanoveny reálně
a studentce se podařilo je beze zbytku splnit.
Metodologie
Autorka používá metody vhodné pro kvalitativní výzkum, heuristické metody slouží ke strukturaci
problému (strom cílů, mentální mapa), data jsou získávána studiem dokumentů strukturovanými
rozhovory s pečujícími a dalšími odborníky a zúčastněným pozorováním. Tuto metodu používá
autorka vzhledem k vlastní zkušeností s dlouhodobou péčí. Tato zkušenost práci prospívá, je
využívána citlivě a z výzkumného hlediska profesionálně.
Obsah práce
Obsah práce včetně její logické struktury svědčí o dlouhodobém zájmu autorky o zkoumané téma.
Projevuje se to jak v dobře zvolených a zpracovaných teoretických východiscích, tak v řazení témat
od těch obecných ke konkrétním. Přínosná je kapitola o historii postavení pečujících osob u nás a
zejména kapitola 7 vztahující se k problematice pečujících osob v některých zemích EU. To
autorce umožňuje v závěru práce navrhnout účelná řešení situace pečujících osob u nás. Analýza
rozhovorů s pečujícími osobami vnáší do textu myšlenkově obohacující rozměr. Poznatky získané
od pečujících osob umožňují autorce konfrontaci s teoretickými rámci i odbornou literaturou. Závěr
práce považuji za její silnou stránku, což není u studentských prací standard. Je členěn na dílčí
problematické oblasti domácí péče z hlediska pečujících osob a mohl by být dobrým základem pro
další výzkumy v této oblasti.
Formální úprava práce
Také po formální stránce je diplomová práce velmi dobře zpracovaná.. Je logicky strukturovaná,
pečlivě editovaná, bez prohřešků proti odbornému jazyku. Odkazy a citace odpovídají formátu
diplomové práce, seznam literatury a zdrojů je součástí práce. Grafy a tabulky vhodně doplňují
samotný text.

Celkové hodnocení práce
Práce je přínosná jak tématem, tak jeho zpracováním. Studentka se vyrovnala velmi dobře
s úskalími výzkumníka „vtaženého do děje“ a její osobní zkušenosti práci obohatily.
Diplomová práce Dany Štollové splňuje požadavky kladené na tento typ odborného textu.
Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.
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