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Diplomová práce Zuzany Pokorné se zabývá nabídkou a poptávkou po sociálních službách
zaměřených na seniorskou populaci, a to v prostředí mikro regionu Rakovnicka. Jedná se o téma,
které je aktuální, a to jak dlouhodobě v kontextu demografického stárnutí, tak v současnosti, kdy
oblast sociálních služeb čelí dopadům hospodářské krize.
Cílem této diplomové práce je zjistit, jaká je nabídka a poptávka po sociálních službách určených
pro seniory a zhodnotit, zda nabídka těchto služeb odpovídá trendu deinstitucionalizace. Autorka
hledá odpovědi na své výzkumné otázky perspektivou zúčastněných aktérů (poskytovatelů
sociálních služeb a místní samosprávy, která je za tuto oblast zodpovědná) v okresu Rakovnicka.
Snaží se kombinovat mikro- a makro-pohled tím, že vychází ze systému sociálních služeb v ČR a
jeho nastavení, tj. problémy detekované na národní (centrální úrovni) zkoumá v lokálních
podmínkách Rakovnicka. Autorka stanovené cíle naplnila, z mého hlediska, přiměřeným
způsobem.
Metodologická i teoretická východiska této práce shledávám jako vhodná. Autorka využila
primární data (využitím polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými aktéry), které
zpracovala za pomoci tematické analýzy – zaměřením se na 4 nejzávažnější okruhy spojené
s poskytováním deinstitucionalizovaných sociálních služeb, které ji vyplynuli ze studia relevantní
literatury. Teoretický, a v podstatě i praktický, přístup deinstitucionalizace funguje jako hlavní
spojovací nit jejího uvažování o sociálních službách. Co se úplně nepodařilo, dle mého názoru, bylo
vymezit deinstitucionalizaci jako teoretické východisko.
Formální zpracování této diplomové práce je také na vysoké úrovni. Snad jediným selháním,
z věcného hlediska, je nedokončená věta na str. 67 („A to i v případě, že by člověk po nehodě měl
doživotní následky a potřeboval by dlouhodobou pomoc, by přes šedesát procent dotázaných.“)
Autorka velmi dobře pracuje i s odbornou literaturou.
Doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou výborně.
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