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Aktuálnost tématu: Téma posuzované diplomové práce je nesporně závažné a velmi 
aktuální. Stárnutí (nejen české) populace je součástí mediálního i odborného diskurzu již delší 
dobu a proniká i do obsahu závěrečných prací studentů společenských věd. Přínosem práce 
Gabriely Poláškové je nesporně zpracování případové studie o kvalitě a dostupnosti sociálních 
služeb  ve zvoleném regionu a shromáždění a zveřejnění velkého rozsahu relevantních dat.

Cíle práce a jejich naplnění: V první části autorka formuluje cíle práce, především: 
Zhodnotit  dostupnost sociálních služeb pro seniory na Břeclavsku z hlediska teritoriálního, 
kapacitního a finančního a identifikovat roli jednotlivých sektorů (stát, soukromé firmy, 
neziskové organizace) v této oblasti. Dílčím cílem je pak zhodnotit zkušenosti uživatelů 
sociálních služeb s jejich kvalitou. (str. 17). Takto formulované cíle práce byly naplněny.

Součástí úvodu je i dobře zpracovaná metodologická kapitola, (podle mého soudu se však 
v práci jedná spíše o smíšený než jen kvalitativní výzkumný design).

Obsah práce: Autorka rozčlenila text  (cca120 stran + přílohy)  do pěti kapitol a závěru. 
Struktura je vcelku logická. 
Trochu se vymyká kapitola druhá, zařazená mezi část Cíle práce a část  Teoretická 
východiska. Její název „Nedostupnost sociálních služeb pro seniory“ by jí řadil asi blíže 
k empirické části práce, jejím obsahem jsou však spíše definice  a konceptualizace pojmů.  
Slovo „Nedostupnost“ v názvu je navíc vlastně a priori hodnocením zkoumaného jevu.
V kapitole 3 – Teoretická východiska autorka uvádí koncepty, se kterými v dalším textu 
pracuje. Zejména v této kapitole je citelná absence zahraniční literatury a odborných zdrojů, 
jejíž využívání by mělo být v diplomové práci samozřejmostí. Také zařazení části 3.4 -
Současné trendy v ČR - se podle mého názoru s názvem kapitoly rozchází.

Silnou stránkou práce je naopak empirická část, ve které autorka shromáždila velké množství 
dat a podnětů dobře využitelných i v praxi sociálních služeb. Případová  studie je zpracována 
kvalitně, s řadou grafů a tabulek usnadňujících čtenáři orientaci v textu.  Členění 
poskytovaných služeb podle jednotlivých §§ Zákona o sociálních službách považuji za 
vhodné. Metoda sběru dat a informací je popsána v úvodu části 4.2.
Další popis jednotlivých sociálních služeb však text poněkud zatěžuje (cca 30 stran práce) a 
možná by bylo vhodnější jej prezentovat jako přílohu práce a v samotné práci ponechat jen 
sekundární analýzu těchto dat s odkazy na přílohu.
Poslední připomínku mám k dotazníkovému šetření. U souboru, kde jeden respondent 
představuje ani ne 0,5%, je vhodnější používat při prezentaci výsledků místo procent 
absolutní počty. Na druhé straně oceňuji autorku za reflexi relativnosti výsledků rozhovorů 
(str. 124).



Závěry práce odpovídají stanoveným cílům formulovaným v úvodu textu.

Formální úprava práce: Text je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Je psán jazykem 
vhodným pro odborný text, bez gramatických a stylistických prohřešků. Poznámkový aparát 
je zpracován pečlivě, odkazy a citace jsou vyznačeny, seznam literatury, tabulek, grafů a 
příloh je součástí práce. Zejména grafy a obrázky přispívají k lepší orientaci v  textu.

Celkové hodnocení práce
Zájem autorky o zkoumanou problematiku je nepochybný, praktické zkušenosti ve zvolené 
oblasti jsou v práci zřetelné. Slabším článkem práce je spíše deskriptivní než analytický 
přístup.

Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako velmi 
dobrou.

V Praze, 14. 6. 2014 Bohumila Čabanová
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