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Aktuálnost tématu, přínos práce 
Financování sociálních služeb v České republice je častým tématem závěrečných prací 
studentů. Jedná se z velké části o studie velmi zajímavé a aktuální, zejména, má-li autorka, 
jako v tomto případě, osobní zkušenosti s implementací zákonných norem a opatření v této 
oblasti a může doplnit získané  teoretické znalosti i praktickými zkušenostmi. To může být při 
vyváženém přístupu k oběma oblastem přínosné pro další poznání. Přínosem hodnocené práce 
jsou však spíše poznatky o lokálních aspektech zkoumaného problému. 
 
Cíle práce a jejich naplnění, výzkumné otázky a zodpovězení 
Výzkumný problém byl zúžen na analýzu příspěvku na péči jako nástroje financování 
sociálních služeb a zjištění výhod a nevýhod tohoto institutu pro jednotlivé aktéry v oblasti 
sociálních služeb. Pro získání potřebných dat provedla autorka také  vlastní kvalitativní 
výzkum ve městech Dobříš a Nový Knín ve Středočeském kraji. 
Cíl práce i výzkumné otázky jsou formulovány srozumitelně a korespondují spolu. Cíle práce 
bylo dosaženo na solidní úrovni, odpovědi na formulované otázky jsou spíše implicitní. 
 
 
Metodologie přístup a aplikace metod 
Zpracování metodologické kapitoly odpovídá formátu závěrečné magisterské práce, použité 
metody a zdroje dat vyhovují tématu a cílům práce. Jako výzkumná metoda v empirické části 
práce byly využity strukturované rozhovory s příjemci příspěvku na péči, poskytovateli 
sociálních služeb a zástupci státní správy. 
 
Obsah práce   
Práce je členěna do  deseti kapitol, z nichž úvodní tři jsou věnovány úvodu, vymezení 
problému, cílům, výzkumným otázkám a metodologii. Dále postupuje autorka od obecných 
témat ke konkrétním. Uvádí a zdůvodňuje teoretická východiska (sociální exkluze / inkluze, 
kvalita života) a koncepty (sociální ochrana osob v ČR). Definuje základní, dále v práci 
používané pojmy a zabývá se vymezením sociální péče ve veřejně politických dokumentech 
Evropské unie a České republiky. Změny v přístupu k sociální péči přibližuje  autorka i 
v čase, když se zabývá legislativními úpravami po roce 1989. 
Kapitola sedm je reflexí současné koncepce sociálních služeb s důrazem na jejich financování 
a roli příspěvku na péči v tomto systému. Autorka se postupně věnuje sociální správě, roli 
neziskových organizací jako poskytovatele sociálních služeb a správnímu řízení o příspěvku 
na péči. Vhodným doplněním zjištění v této kapitole je  následující vlastní výzkum (viz 
metodologie) a jeho vyhodnocení. Součástí závěru je diskuze nad tezemi novely zákona o 
sociálních službách, které se týkají financování. 
 
 
 



Formální úprava práce, literatura 
K formální úpravě textu nemám zásadní připomínky. Je psán jazykem vhodným pro odborný 
text, editace je daleko pečlivější než v minulé verzi, odkazy a citace jsou vyznačeny, seznam 
literatury a zdrojů je, stejně jako přílohy, součástí práce.  
 
Celkové hodnocení práce: 
Oproti minulé verzi je práce zpracována odpovědněji po obsahové i formální stránce. Byly 
zohledněny připomínky posuzovatelů, některé původní části byly zcela přepracovány ku 
prospěch věci. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako  velmi dobrou / dobrou podle výsledku 
obhajoby. 
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