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Oponentský posudek 

Téma práce: Pečovatelská služba ve spojení s domácí zdravotní péčí jako veřejný zájem a základní 

pilíř péče o seniory v České republice  

Autorka diplomové práce: Bc. Dušková Kateřina 

Oponent: Mgr. Monika Válková 

Studentka si pro svoji diplomovou práci vybrala velmi aktuální téma, které je v současné době 

v odborné veřejnosti diskutováno v souvislosti se stárnutím obyvatelstva v České republice. 

Studentka se ve své diplomové práci zaměřila dostupnost pečovatelské služby a dalších návazných 

služeb včetně zajištění neformální péče o seniory v České republice. Cílem práce bylo podrobně 

analyzovat pečovatelskou službu jako základní pilíř poskytovaných sociálních služeb klientům 

v seniorském věku v jejich přirozeném domácím prostředí.  

Diplomová práce se opírá o teoretická východiska, která jsou velice podrobně analyzována ve vztahu 

k poskytování a dostupnosti pečovatelské služby v České republice. Výzkumná část práce vystihuje 

diskutovanou problematiku v teoretické části práce.  

Diplomová práce je členěna na do 4 kapitol ( 1-3 kapitola teoretická část, kapitola 4 praktická část). 

Dále obsahuje grafickou část, včetně analýz a komentářů ke zjištěním výsledkům výzkumného 

šetření. Práce obsahuje diskusi a závěr, který se vztahuje k teoretickým východiskům uvedených 

v teoretické části práce.  

Teoretická část se zabývá pojmy, jako je pečovatelská služba a její dostupnost pro klienty, včetně 

problematiky finanční dostupnosti a současných nastavených platných právních norem. Dále je 

v diplomové části diskutována problematika současného postavení seniora ve společnosti a 

neformálních pečujících. Vzhledem k volbě tématu je velice dobře popsána současná role obcí 

jako komunity, která by měla být základním pilířem v poskytování dostupných sociálních služeb. 

Studentka správně analyzuje příčiny nesystémového přístupu v oblasti poskytování sociálních 

služeb, které konfrontuje s platnými zákonnými normami a také dle výsledku projektu, který se 

zabýval problematikou dostupnosti sociálních služeb v obcích.   

Praktická část je zaměřena na zjištění, jakou roli v systému veřejné správy hraje obec  při zajištění 

poskytování pečovatelské služby pro své občany, a zda má obec zásadní roli při zajišťování 

dostupnosti sociálních služeb. Ve výzkumné části použila studentka metodu dotazníkového 

šetření, dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami.   
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Cílovou skupinu tvoří senioři ve věku 65 – 89 let, kteří mají nebo mohou mít zkušenost s 

nepříznivou sociální situací snížené soběstačnosti a potřebou pomoci jiné fyzické osoby. 

Studentka svoje výzkumné šetření provedla v Městské části Praha 17 a vybrala si tento region z 

důvodu svých dlouholetých zkušenosti jako sociální pracovnice Centra sociálně zdravotních 

služeb (jehož zřizovatelem je MČ Praha 17), kde podobný průzkum neproběhl. Výsledky studie 

jsou velmi dobře graficky a statisticky zpracovány vzhledem k nastaveným hypotézám a cílům 

výzkumu. 

 

V diskusi jsou rozebrány jednotlivé stanovené hypotézy, které jsou konfrontovány s výsledky 

výzkumu.  Diplomová práce obsahuje i doporučení pro praxi. V závěru jsou shrnuty výsledky 

šetření s hodnocením studentky.  

Diplomová práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Studentka použila dostupnou 

literaturu vztahující k tématu své práce.  

 

Závěr  

Studentka prokázala ve své diplomové práci samostatnost a schopnost propojovat teoretická 

východiska s praktickým využitím v oblasti sociálních služeb. Diplomová práce přináší 

celospolečenský pohled na problematiku dostupnosti sociálních služeb a současné i 

potencionální postavení seniora v  systému sociálních služeb. Dále zdůrazňuje roli obcí 

v zajišťování sociálních služeb. 

 

Hodnocení: výborně 

 

Otázky k obhajobě 

 

Jaké změny by studentka navrhovala v sociálním zabezpečení neformálních pečovatelů po vzoru 

s jinými evropskými státy?  

 

V kterých oblastech je třeba změnit současnou platnou legislativu, aby mohla být vykonávána 

depistážní sociální práce v obcích?  

 

Zpracovala: Mgr. Válková Monika  

V Kutné Hoře dne 12. 5. 2015  
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