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Radek Suda si vybral pro svoji práci téma, které velmi dobře zná, protože několik let pracoval
jako pracovník společnosti AIDS pomoc. Svoji praktickou práci konzultanta SOS linky AIDS
pomoc představil již v postupové práci. Pro účely diplomové práci si však vybral
problematiku zcela speciální. Zaměřil se na téma paliativní péče o pacienty v terminálním
stádu onemocnění AIDS. Jde o téma, které začíná být konečně v širším odborném fóru
diskutované, nicméně z úhlu pohledu tak specifického jevu, jako je problematika HIV
pozitivity a AIDS, toto téma není mapované ani diskutované dostatečně.
Studie, kterou autor předkládá je empirická. Autor uskutečnil řadu rozhovorů s pracovníky
která se zaměřují na péči o AIDS nemocné a dále se zaměřil na pracovníky ze
zařízení provádějících paliativní péči. Šlo vždy o několik zařízení v Praze a mimo Prahu.
Autor komentuje svůj výběr zařízení, podařilo se mu pokrýt reprezentativní vzorek, odpovědi,
řídil se klíčem oslovit zařízení v těch regionech, kde je také statisticky vyšší počet AIDS
nemocných. Práce má díky tomu vysokou vypovídací hodnotu a poslouží k dobrému
zmapování problematiky.
zařízení,

Jde o práci rozsáhlou, což je ale danému záběru zcela přiměřené.
Struktura práce je vyvážená.
Autor v práci formuluje své vlastní názory a myšlenky, na základě toho dokázal adekvátním
způsobem koncipovat empirickou část práce.
Teoretická část práce má vysokou informační hodnotu, autor vychází z literatury zahraniční i
naší a samozřejmě i ze svých vlastních zkušeností.
Stylistika práce je přiměřená, gramatika je správná.
Úprava textu je přiměřená.
Autor využívá ve své práci rozsáhlých

zdrojů

literatury, seznam titulů je rozsáhlý a zahrnuje

několik původních zahraničních titulů.

Autor dokázal jasně a přiměřeně formulovat hlavní výzkumný problém i hypotézy, metoda
polořízeného rozhovoru byla zvolena adekvátně, cíl práce byl splněn.
Závěr:

Jde o zralou práci. Praktická použitelnost výsledků je vysoká.
Práci hodnotím známkou výborně a doporučuji, aby autor svoji práci prezentoval na
konferenci naší katedry a případně v časopisu Sociální práce.
V Praze 19.5.2005
PhDr. Daniela Vodáčková,
vedoucí práce

