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Práce je vypracována po formální i obsahové stránce velmi pečlivě. Cíl práce je jasně
stanoven a dle mého soudu je i jasně naplněn, taktéž hypotéza o vhodnosti principů situační
etiky pro řešení daných problémů je dobře představena a doložena – viz tabulka v závěrečné
části práce.
Práce si klade za cíl představit etické problémy pečovatelské služby a možnosti jejich
řešení podle základních přístupů etiky. Autor se rozhodl vystopovat legitimitu motivů
rozhodování pracovníka pečovatelské služby, s ohledem na základní etické přístupy, protože
pociťoval nedostatečnost zákona 108/2006 Sb. zákonů při konkrétním rozhodování
v jednotlivých případech, s nimiž se setkal ve své praxi, tedy v kontextu tlaku tržní
ekonomiky, omezené kapacity konkrétní pečovatelské instituce v daném regionu, u vědomí,
že i neřešení a tedy neposkytnutí služby je v daném kontextu také závažným etickým
rozhodnutím. Kromě profesních problémů se tedy pro něj také navíc stává otázkou problém
praktické pomoci ve chvíli, kdy pečovatelská služba se ve vzácných případech má vlastně stát
neziskovou službou, popř. pracovník musí činit výběr, komu může pomoci a komu ne,
protože jeho kapacity personální i finanční na to již nestačí.
V kapitole Základní směry etických teorií se stručně věnuje etice přirozeného zákona,
diskursivní etice, zmiňuje etiku distributivní spravedlnosti, připomíná utilitarismus
deontologii a situační etiku – které věnuje větší pozornost, než ostatním směrům. Výběr i
zpracování považuji za velmi zdařilé – velmi dobré.
Následuje kapitola „Některé etické problémy a dilemata v pečovatelské službě“ (s. 52105). V této kapitole se autor věnuje jednotlivým případům z praxe. Z původních patnácti
případů zredukoval případy na pět a je to ku prospěchu věci, protože jednotlivé kauzy více
přiblížil a prohloubil.
Kapitolku „Porovnání vlivu etických teorií v uvedených případech“ považuji za
zdařilé zhodnocení jednotlivých případů a doložení teze o vhodnosti užití principů situační
etiky a o kladech a mezích Zákona 108.
Na dalších stránkách se pak autor věnuje závěrečným úvahám – které organicky navazují
na předcházející zkoumání i porovnávání.
Seznam užité literatury svědčí o tom, že autor pracoval s dostatečně širokým okruhem
literatury, který je potřebný k sepsání diplomové práce – vedle knih uvádí i časopisy, což je
velmi vítané.
K práci je připojen navíc „Seznam příloh diplomové práce“ ( Zákon o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. A „Etický kodex sociálních pracovníků“ ČR.
Práci považuji za velmi dobrou, proto navrhuji hodnocení velmi dobré (B).
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