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Věcný přínos práce: Diplomová práce Vladimíry Červenkové se zabývá aktuální problematikou 

financování služeb sociální péče pro seniory v ČR, a to v kontextu současných problémů a výzev 

tohoto systému. Z celé práce je patrné, že autorka se v oblasti sociálních služeb velmi dobře 

orientuje, projevuje schopnost nejen shromáždit dostupné informace, ale využít je i pro kritické 

myšlení a reflexi. Za nejvíce přínosnou považuji kapitolu č.6 (případovou studii) a kapitolu č.7 

(kritická reflexe). V obou kapitolách autorka zdařile kombinuje přístup, kdy formuluje text na 

základě analýzy dostupných zdrojů a na základě vlastního terénního šetření. Zpracované téma je 

poměrně obsáhlé a kladlo na autorku nároky co se týče struktury i obsahu textu. Podle mého názoru 

se autorka s těmito složitostmi vypořádala s odborným nadhledem.

Cíle práce, stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení: Autorka si stanovuje hlavní cíl 

práce a tři dílčí cíle, které jsou logicky provázány s výzkumnými otázkami. Výzkumné otázky jsou 

srozumitelné, autorka na ně v průběhu své práce odpovídá a své odpovědi pak shrnuje v samotném 

závěru práce.

Struktura práce, teoretické koncepty a použité metody: Struktura práce je logická, autorka 

postupuje obvyklým způsobem – formuluje výzkumný problém, stanovuje si cíle práce a výzkumné 

otázky, zabývá se použitými metodami a teoretickými východisky práce. Následuje kapitola (kap. 

č.5), která se věnuje vývoji právního rámce systému poskytování a financování sociálních služeb.

Stěžejní částí práce je případová studie financování služeb sociální péče pro seniory (kap. č.6). 

Využití metody případové studie autorce umožňuje dobře kombinovat kvantitativní a kvalitativní

výzkumný přístup. Autorka prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, politickými 

dokumenty, strategickými dokumenty, právními normami a zapracovat je do uceleného dobře 

strukturovaného textu. Navíc využívá zjištění z provedeného vlastního šetření (formou rozhovorů) 

mezi hlavními aktéry systému financování sociálních služeb. V kapitole č. 7. nazvané kritická 

reflexe se autorka snaží reflektovat změny ve způsobu poskytování a financování služeb sociální 



péče v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2008 Sb., o sociálních službách. V této kapitole autorka 

využívá SWOT analýzu, která jí pomáhá dobře strukturovat poměrně komplikovaný text.

Teoretická východiska práce odpovídají tématu práce i nárokům diplomové práce. S některými 

teoretickými koncepty však mohla autorka v dalších částech práce více pracovat.

Věcná správnost a způsob argumentace: Autorka používá přesvědčivou argumentaci podloženou 

relevantními zdroji. Velmi dobře využívá také argumentaci z vlastního šetření. Z celé práce je 

zřejmý precizní a odpovědný přístup k tvorbě textu.

Formální zpracování: Stylisticky a formálně je práce kvalitně zpracovaná. Chtěla bych ocenit 

především řadu vlastních schémat, tabulek a grafů, které text dobře doplňují. S literaturou pracuje 

autorka dle norem. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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