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Autorka zvolila téma, které je díky demografickému trendu stárnutí populace vysoce aktuální.  

 

Cíle práce a výzkumné otázky: Autorka velmi pečlivě vytyčuje hlavní cíle práce a má je logicky 

provázány s výzkumnými otázkami.  

 

Metodický přístup: Zvolený kvalitativní přístup je vzhledem ke zkoumané problematice 

adekvátní. Autorka vhodně kombinuje analýzu dokumentů, expertní rozhovory a rozhovory 

s pečujícími o osoby s demencí. Metodický postup je popsán transparentním způsobem a opírá se o 

studium relevantní metodologické literatury. 

  

Pozitiva práce: Z celé práce je patrné autorčino „zapálení“ pro sledovanou problematiku a velký 

objem práce, zejména v realizaci empirického šetření. Oceňuji autorčin výběr expertů, kteří patří 

mezi nejvýznamnější odborníky ve sledované oblasti. Velmi přínosné jsou i rozhovory s pečujícími 

o osoby s demencí, které přinášejí pohled na sledovanou oblast sociální politiky z perspektivy 

cílové populace. Autorka vhodně použila pro teoretické zarámování své bakalářské práce teorii 

konstrukce cílových skupin a oceňuji, že s touto teorií i vhodně pracuje v rámci samotné analýzy.  

Negativa práce: Autorce bych vytkla ne úplně logické členění práce. Například vymezení 

problému by bylo vhodnější zařadit před výzkumné cíle a otázky. V kapitole věnované sociální 

politice ČR ve vztahu k demenci a Alzheimerově chorobě autorka představuje sociální poradenství 

samostatně mimo rámec sociálních služeb, kam ale dle zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách 

logicky spadá. Rovněž u vymezení sociálních služeb „chybně“ uvádí, že tyto se dělí na formální a 

neformální. Pojem neformálních služeb pak dále nijak nevysvětluje.  

Autorka kromě teorie cílových skupin využívá pro konceptuální ukotvení práce i teorii refamilizace. 



 

 

 

Zde bych ale vytkla, že tento teoretický koncept spadající do teorie sociálního státu dostatečně 

nevymezuje ani nevysvětluje.  

Slabinou práce je, že autorka používá příliš mnoho přímých citací, zejména dotázaných expertů. 

Práci by velmi prospělo, kdyby autorka vysoce relevantní výpovědi expertů parafrázovala a více 

provázala s odkazy na odbornou literaturu. V části věnované analýze rozhovorů s pečujícími 

osobami bych očekávala i práci s výsledky podobně zaměřených zahraničních výzkumů, kterých 

byla v posledních letech realizována celá řada.  

Připomínky mám i k odbornému jazyku, kdy autorka používá lidové výrazy, které do odborného 

textu nepatří: „Jaké pozitivní věci vnímají rodinní příslušníci a zdravotníci na stávajícím systému 

sociálnězdravotní péče?“, „s hodně diagnózami“, „zmíněných oblastí v reálu byl provedený 

kvalitativní výzkum“.  

Do odborného textu rovněž nepatří patřičným vzděláním nepodložené autorčiny dojmy typu: 

„Z nezúčastněného pozorování, které v místě rozhovoru proběhlo jako součást návštěvy, totiž 

vyplývá, že maminka respondentky nemocná demencí, které byl takto vysoký příspěvek přiznán, 

rozhodně nesplňovala tabulková kritéria posuzování závislosti, aby do této kategorie mohla patřit. 

Dle mého osobního názoru jsou její zachovalé schopnosti na úrovni třetí kategorie, ne-li druhé.“  

 

Formální úprava práce: Autorka až na výše zmíněné „prohřešky“ prokazuje stylistickou 

dovednost a správně cituje. Po formální stránce práce nevykazuje žádné závažnější nedostatky.   

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce splňuje požadavky na práci bakalářskou. Autorka 

prokazuje schopnost pracovat jak s českou tak i zahraniční odbornou literaturou. Prokazuje i 

schopnost propojit vlastní analýzu s vhodně zvolenou teorií veřejné politiky. Oceňuji, že v oblasti 

empirického šetření odvedla autorka velký objem práce. Z těchto důvodů hodnotím předloženou 

bakalářskou práci jako „velmi dobrou“. 

 

Otázka pro autorku: 

Vysvětlete v kontextu teorie sociálního státu koncept refamilizace a vztáhněte jej k výsledkům 

předkládané bakalářské práce.  

 

 

V Praze dne 6.8. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 



 

 

 

                          
 


