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Aktuálnost tématu: Vzhledem k současným trendům deinstitucionalizace sociálních služeb pro 

seniory si studentka pro diplomovou práci vybrala velmi aktuální téma.

Cíle práce a jejich naplnění: Za cíle práce si studentka stanovila “zjistit, jaká je nabídka 

sociálních služeb pro seniory na Rakovnicku a na základě perspektivy rozhodujících aktérů 

(poskytovatelů a místní samosprávy) zhodnotit, zda nabídka sociálních služeb odpovídá trendu 

deinstitucionalizace“ (str.17) a tyto cíle v práci naplnila.

Metodologie: Autorka si vzhledem k cíli a pojetí práce zvolila vhodné metody. Stěžejní částí 

diplomové práce je případová studie, pro kterou byla využita jak sekundární, tak i primární data 

získaná z polostrukturovaných rozhovorů. 

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna. Hned v úvodní části Vymezení výzkumného 

problému autorka pro své argumenty vhodně používá současnou literaturu. Dobře je zpracována i 

čtvrtá kapitola Teoretická východiska, kde autorka představuje relevantní koncepty nejen z oblasti 

sociálních služeb ale i veřejné politiky. K oběma kapitolám bych měla pouze malou výhradu, kdy 

dle mého názoru by nebylo na škodu využívat více i cizojazyčnou literaturu. Téma by si zasloužilo 

více než jen tři zahraniční zdroje na celou práci, neboť jde o oblast v zahraničních zdrojích dobře 

zpracovanou a dostupnou. Na druhou stranu obecně autorka velmi dobře s literaturou pracuje a 

využívá velké množství relevantních zdrojů.

Na páté kapitole Hodnotová východiska oceňuji nejen její samotné zařazení, ale i využití již 

provedených výzkumů pro argumentaci. Obdobně i v dalších dvou kapitolách Sociální služby v ČR 

a Komunitní plánování studentka pracuje s relevantní a aktuální odbornou literaturou i veřejně 

politickými dokumenty. Své analytické schopnosti autorka prokazuje v osmé kapitole Případová 

studie na Rakovnicku, kde analýzu vlastních rozhovorů doplňuje i statistickými daty. 



Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, text je správně 

zformátovaný a citace odpovídají normě. Práce je bez překlepů, v celé práci jsem narazila pouze na 

jedno přebývající sloveso (str. 23).

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na diplomovou 

práci. Je vypracována na velmi dobré úrovni, je promyšlená a přináší nová zjištění o 

aktuálním tématu. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit jako „výbornou“.
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