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V úvodu prezentace diplomantka představila téma a problematiku
dlouhodobé péče, která byla studována na datech pro Českou
republiku a pro patnáct vybraných zemí Evropy. Na grafu naděje
dožití bez disability ve věku 65-let bylo ukázáno, jak velká je
variabilita mezi studovanými zeměmi. S využitím dat Eurobarometru
(2007) pak diplomantka ilustrovala, jak se liší ve vybraných zemích
představa o optimálním způsobu zajištění péče o samostatně žijícího
seniora, který ji potřebuje. Druhá část prezentace byla zaměřena na
současné možnosti poskytování dlouhodobé péče v ČR z hlediska její
organizace a financování. Pozornost byla věnována péči poskytované
v ČR ve sféře zdravotní a sociální. V závěru prezentace byly popsány
podíly příjemců dlouhodobé péče ve vybraných zemích dle různých
charakteristik, poté již byly shrnuty výsledky výzkumu. Vedoucí
práce zdůraznila relevantnost a komplexnost problematiky, která má
přesah i do jiných vědních disciplín, přičemž ocenila samostatnost
autorky při zpracování tématu. Oponent kladně hodnotil zpracování
tématu a upozornil na nedostatky technického charakteru.
Diplomantka odpovídajícím způsobem reagovala na otázky
vztahující se k posudkům a na doplňující otázky komise.
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