Posudek vedoucí diplomové práce Jany Pacalové“ Spokojenost klientů rané
péče v ČR dnes a v minulosti“
Autorka ve své práci zjišťovala spokojenost klientů rané péče se zřetelem k jejímu vývoji
v čase. Srovnává svoje aktuální výsledky s výstupy obdobného šetření z roku 2005.
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Jiné připomínky: Práce je přehledná, dobře strukturovaná a její výstupy v praxi využitelné.
V teoretické části, která je jinak pečlivě zpracovaná, bych očekávala část věnovanou jiným modelům
rané péče a jejich zasazení do mezinárodního kontextu. V praktické části oceňuji využití metody
EURLYAID, která umožňuje srovnání výsledků. Pro lepší přehlednost a srovnatelnost bych
navrhovala využít více tabulek a grafů.
Navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře v závislosti na kvalitě obhajoby.
Otázky k obhajobě:
Ve které oblasti jsou klienti nejspokojenější a naopak nejméně spokojení? Jaké důvody spatřujete?
Jaká konkrétní opatření byste navrhla ke zvýšení spokojenosti klientů ve vybrané oblasti?
Datum: 12.9.2011
Zpracovala: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Podpis:

