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      Téma považuji za velmi aktuální vzhledem ke stávající demografické situaci a jejímu 

vývoji v ČR.

     Předložená diplomová práce čítá 76 stran vlastního textu a je členěna do čtyř hlavních 

kapitol. V Úvodu autorka sděluje motivaci k výběru tématu diplomové práce – dlouhodobě 

pracuje v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Perfektně formuluje cíle práce i cíle 

výzkumného šetření. V první kapitole se komplexně a velmi důkladně věnuje problematice 

pečovatelské služby a návazných služeb v ČR, v následující kapitole se zaměřuje na seniory 

jakožto uživatele této služby, ve třetí kapitole charakterizuje obec a její roli v systému péče o 

seniory.

     Výzkumné šetření realizovala autorka mezi seniory pražské městské části a jeho cílem 

bylo zjistit, jak respondenti vnímají pečovatelskou službu a jakou zkušenost mají s obcí v 

souvislosti se zabezpečováním sociální péče. Popis výzkumného šetření je přehledný, 

názorný, s výborným grafickým zpracováním a interpretacemi včetně srovnávání získaných 

dat s výsledky v odborné literatuře a praxi. 

     Diplomová práce má vynikající kompozici, dobrou strukturu, jednotlivá témata na sebe 

logicky navazují. Teoretická tvrzení autorka doplňuje vlastními názory a zkušenostmi z praxe. 

Z textu je zřejmý velký zájem autorky o zvolené téma, její vysoká odborná úroveň, komplexní 

vhled do zpracované problematiky, pečlivost, a schopnost propojovat teoretické poznatky a 

praktické zkušenosti. 

     Použitá literatura je rozsáhlá a aktuální, včetně cizojazyčných zdrojů. Jazyková úroveň 

práce je výborná.

    Za přínosné pro praxi považuji výsledky výzkumného šetření včetně doporučení autorky 

v Závěru práce.

     

     Cíl práce - představit systém sdílené péče o seniory v ČR jako základní pilíř a nejlepší 

možnost, jak se důstojně postarat o seniory v ČR – studentka splnila.

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci.
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