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Hodnocení: 

 

Předkládaná práce je členěna obvyklým způsobem na část teoretickou a empirickou. 

V příloze je diplomantkou zpracovaná Metodika zjišťování spokojenosti uživatelů 

s pečovatelskou službou.  

Předložený text dobře popisuje nevyváženou úroveň pečovatelských služeb, která u 

nás panovala před a částečně i po roce 2006, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách 

č.108/2006 Sb.. Autorka se zaměřuje zejména na zranitelnou skupinu uživatelů 

pečovatelských služeb – seniory. 

Velmi pečlivě a přehledně vypracovaná teoretická část výborně mapuje zvolené téma. 

Vysvětluje pojmy vztažené k tématu práce, zabývá se potřebami seniorského věku a poskytuje 

srovnání situace sociálních služeb v evropských zemích a v České republice. V neposlední 

řadě se text zabývá kvalitou sociálních služeb, vztahem mezi poskytovateli a uživateli, 

hodnotícími kritérii a konečně spokojeností klientů.  

Kvalitně zpracovaná teoretická část odráží praxi autorky, která se v problematice 

terénních pečovatelských služeb orientuje s jistotou a přehledem. Citováno je 

z odpovídajících pramenů na požadované úrovni.  

Nacházím zde pouze dvě drobné chyby na str. 16, kde je uvedeno omylem velké 

písmeno po číslici 2. a na str. 29 mám výhrady k formulaci na 5. řádku: Služby, tak jako 

výrobky, nelze skladovat, předpokládám, že jde o chybu ve slovosledu, který zkresluje smysl 

výroku a věta měla znít patrně takto: Služby nelze skladovat tak jako výrobky. Mimoto bych 

polemizovala s tvrzením ze str. 16, kde je citován Z. Kalvach a A.Onderková: ...kvalita života 

našich seniorů se odvíjí zejména od naplňování jejich vyšších potřeb..., domnívám se, že 

bohužel i v uspokojování základních potřeb seniorů jsou značné rezervy. 

V empirické části předložené práce studentka rozpracovává metodiku kvalitativního 

výzkumu ke zvolenému tématu. Velmi rozsáhlé přepisy rozhovorů (více než 30 stran) se šedě 

zvýrazněnými pasážemi a poznámkami autorky přehlednost analýzy spíše komplikují, než aby 

ji usnadňovaly. Kapitola působí rozpracovaně a nehotově, přestože získaná data jsou 

bezpochyby velmi cenná a za jejich shromažďováním je spousta kvalitní pilné práce.  

Závěrečné shrnutí je poměrně stručné vzhledem k objemu zjištěných skutečností. Škoda, že 

jej diplomantka nevyužila k akcentování získaných informací ve strukturovanější formě.  

V textu přepisu nacházím několik hrubých chyb: 

str. 57. – 6. ř. zdola – ...já si nechci ztěžovat... 

str. 62. – 11.ř. zdola - ...tamější. Tamějšího.... 

str. 64. – 4. odstavec - ...mě došly brambory.....mi máme nosit.... 



V příloze diplomové práce je zpracovaná Metodika zjišťování spokojenosti uživatelů 

s pečovatelskou službou pro občanské sdružení  ŽIVOT 90 o.s.. Tato velmi užitečná 

pomůcka, která je vlastně praktickým výsledkem předložené diplomové práce je skvělým 

nástrojem pro sledování kvality poskytovaných služeb. Jsem přesvědčena, že je použitelná 

nejen pro organizaci, pro níž byla vytvořena, ale i jako univerzální nástroj pro další 

poskytovatele pečovatelských služeb. Pouze v navrhovaném dotazníku bych doporučovala 

doplnit otázky 2., 4. a 13. o kategorii e) jiná odpověď, aby byly pokryty všechny možnosti 

odpovědí. 

 

 

Celkové hodnocení: 

 

Celkově je práce přehledná v teoretické části. V praktické části jsou i přes nepochybně 

velmi kvalitní získaná data patrné některé výše popsané nedostatky co do přehlednosti a větší 

množství pravopisných chyb. Velmi pozitivně hodnotím Metodiku zjišťování spokojenosti 

uživatelů z příloh. 

Formální náležitosti jsou v požadované normě. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře s možností výborně podle výsledku obhajoby 

 

 

Dotazy k obhajobě: 

 

1. Čím jsou, podle, Vás, limitovány výsledky rozhovorů s uživateli služby? 

 

2. Jak jste po vyhodnocení kvalitativního výzkumu změnili v organizaci poskytované služby? 

Případně jak byste je doporučovala změnit, 

 

 

 

 

 

 

Praha: 10.10.2012                                                      Mgr. Jana Wichsová 

 


