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Diplomová práce Lucie Tvrdíkové se zabývá v současnosti velmi aktuálním tématem – podporou 

péče o ne úplně soběstačné seniory v jejich domovech a aplikací zákona č. 108/2006 o sociálních 

službách, jehož cílem bylo zvýšit míru individuálního rozhodování o typu a poskytovatelích 

sociálních služeb. Autorka hodnotí aplikaci uvedené zákonné normy na konkrétním příkladu 

Středočeského kraje. 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení zákona o sociálních službách z perspektivy jejich 

provozovatelů s důrazem na terénní sociální služby. Pro hodnocení si autorka vymezila několik 

kritérií: spokojenost s novým zákonem, - jeho aplikovatelností do praxe, - mírou spolupráce mezi 

zainteresovanými subjekty. Dalšími kritérii hodnocení byla kritéria, která si autorka stanovila na 

základě strategického dokumentu Bílá kniha o sociálních službách (subsidiarita, individuální přístup 

ke klientům, zvýšení kvality života seniorů). (Výsledky zhodnocení jsou v stručné tabulkové 

podobě uvedené v závěru práce.) Domnívám se, že autorce se podařilo zvolené cíle naplnit 

vyčerpávajícím způsobem.    

 

Metodologický postup aplikovaný v této diplomové práci odpovídá požadavkům kladeným na 

závěrečné práce na KVSP. Zvláště oceňuji velmi kritický postoj ke vlastním datům sbíraným 

pomocí dotazníkového šetření u všech poskytovatelů terénních služeb seniorům ve sledovaném 

kraji, na jejichž nízkou reliabilitu autorka na několika místech upozorňuje. Z tohoto důvodu lze 

hodnotit velmi pozitivně, že výsledky těchto zjištění autorka konfrontuje se závěry jiných studií, či 

už zaměřených na Středočeský kraj nebo na celou Českou republiku.  

 

Zvolená teoretická východiska odpovídají zaměření práce a autorka s nimi odpovídajícím způsobem 

ve své práci nakládá a v závěrech se k nim vrací.  

 

Práce s literaturou a odkazovým materiálem, styl a jazyk diplomové práce rovněž odpovídají 

standardům vědecké práce. Drobné nedostatky (str. 12 opakující se části Obsahu, str. 17 chybějící 

slovo při formulování cíle práce, rozdělení tabulky např. na str. 18-19, záměna „seniorů“ za 

„postižené“ str. 40) nesnižují kvalitu této diplomové práce.   

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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