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Název práce: Neformální péče o osoby se zdravotním postižením v České 

republice 

Autorka: Bc. Jitka Hošťálková   

 

Aktuálnost tématu: Autorka si pro svou práci zvolila vysoce aktuální téma, které je v České 

republice navíc dosud neprobádanou oblastí diskutované a problémové oblasti dlouhodobé péče.  

Již v úvodu bych ráda uvedla, že se jedná o práci po všech stránkách mimořádnou, která je 

příkladem toho, jak by diplomová práce z oboru sociální politiky měla vypadat. Autorka nejen jako 

součást psaní diplomové práce, ale i v rámci svého působení jako pomocná vědecká pracovnice na 

Katedře veřejné a sociální politiky shromáždila unikátní data z prostředí dosud opomíjené cílové 

skupiny sociální a zdravotní politiky. Některé výsledky její práce již byly publikovány formou 2 

článků v odborných recenzovaných časopisech.   

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si pregnantně stanovuje a dále operacionalizuje jasný a 

uchopitelný cíl:  „Popsat problematiku neformální dlouhodobé péče o osoby se zdravotním 

postižením (dále jen „ZP“), vysvětlit význam neformálních pečovatelů pro systém dlouhodobé péče 

a identifikovat v tomto systému klíčové problematické oblasti.“ Oceňuji, že autorka již při 

stanovování cílů práce pracuje velmi zralým způsobem s teoretickými koncepty své práce. Tento 

přístup lze očekávat spíše u práce doktorské.  Autorka ve své práci stanovené cíle vyčerpávajícím 

způsobem naplňuje.    

 

Metodologie: Autorka s ohledem na cíle práce a výzkumné otázky velmi transparentně a podrobně 

popisuje a vysvětluje celkový metodologický přístup a následné využití konkrétních metod a dat. 

Na první pohled je čtenáři jasné, že má práci důkladně promyšlenou a svá rozhodnutí opírá o 

studium četné metodologické literatury včetně zahraniční. Součástí metodického přístupu je i 

reflexe vlastního postavení autorky v roli výzkumníka, oceňuji i zmíněné etické aspekty dotazování 

této cílové skupiny. Za realizací terénního šetření je vidět „obrovské“ penzum pečlivé a 

systematické výzkumné práce. 

  

Obsah práce:  Práce je psána velmi kultivovaným odborným jazykem. Autorka se opírá o široké 



 

 

 

spektrum odborné literatury, z velké části zahraniční.   

V kapitole věnované konceptuálnímu vymezení práce autorka vynikajícím způsobem vymezuje 

použité teoretické koncepty (teorii sociální konstrukce cílových populací, koncept kvality života a 

modely sociálního státu ve vztahu k péči o závislé členy rodiny) a pro větší objektivitu zároveň i 

hodnotová  východiska své práce.  

Kapitola pátá je věnována preciznímu vymezení dlouhodobé péče v České republice včetně diskuze 

výsledků dosavadních tuzemských výzkumů v této oblasti. Autorka zde prokazuje schopnost 

pracovat jak s četnými veřejně politickými dokumenty tak s daty. 

Kapitola šestá je věnována neformální péči v České republice v kontextu zahraničního poznání. 

Text je logicky strukturován a autorka v něm pracuje s četnou zahraniční odbornou literaturou. 

Vynikající analytické schopnosti prokazuje autorka v kapitole sedmé věnované neformální péči 

optikou neformálních pečujících a pracovníků vybraných sociálních služeb. Autorka zde vychází 

 z výsledků vlastního empirického šetření v kontextu informací získaných prostřednictvím studia 

veřejně-politických dokumentů, odborných publikací a článků, výzkumných zpráv a analýz. Osmá 

kapitola věnovaná diskuzi výsledků v kontextu teoretických a věcných východisek práce prokazuje 

autorčinu vynikající schopnost využívat teorií pro poznání politické praxe, odborně argumentovat a 

zobecňovat. V závěru práce autorka na základě hlubokého vhledu do studované problematiky 

zodpovídá všechny výzkumné otázky. 

 

Formální úprava práce: Formální stránka práce je na dokonalé úrovni. Studentka v práci 

prokazuje vynikající stylistickou dovednost, správně cituje. Práce je doplněna o řadu přehledných 

schémat a tabulek.  

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce je příkladnou vynikající prací z oboru veřejné a 

sociální politiky. Vysoce převyšuje požadavky na kladené na diplomovou práci. Vzhledem k 

výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě, hodnotím ji jako „výbornou“ a 

navrhuji studentce udělit pochvalu děkana. 

 

 

V Praze dne 16.6. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 
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