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Aktuálnost tématu: Autorka si pro závěrečnou práci magisterského studia vybrala velmi 

zajímavé a také obtížné téma rodinné péče o seniory. Přestože tento typ péče je již řadu let 

považován za ideální, společenské a ekonomické podmínky rodinné péče ideální nejsou.  

Autorka práce si je této situace vědoma, oblast je jí profesně blízká. Pro svůj výzkum zvolila 

dílčí, ale důležitý  a často diskutovaný problém využití příspěvku na péči v souvislosti 

s poskytováním péče v rodině. 

 

Cíle práce a jejich naplnění:  

Cílem práce je podle autorky „zjištění vlivu příspěvku na péči na udržitelnost péče o seniora v 

domácím prostředí z pohledu rodinných pečujících“.(str.9) Postupy k naplnění cíle jsou součástí 

metodologické kapitoly. Zvolený cíl byl naplněn na velmi dobré úrovni. Přidanou hodnotou práce 

je pak  precizně zpracovaná sekundární analýza velkého množství dat a závěrečná diskuze 

(str.107). 

 

Metodologie:  

Zvolené metody výzkumu a sběru dat jsou uvedeny v kapitole 6. Tato část práce je velmi 

dobře zpracovaná, popisuje a zdůvodňuje volbu metod i výzkumný design. Použita je zejména 

sekundární analýza existujících dat z relevantních dokumentů a výzkumů a  kvalitativní 

metoda rozhovoru s pečujícími osobami. 

 

Obsah  práce: Obsah práce je logicky členěn do sedmi kapitol, úvodu a závěru. 

Náplní částí 1 – 5 jsou definice nejdůležitějších pojmů, a teoretické koncepty, se kterými se v 

jednotlivých oblastech setkáváme. 
Po úvodním vymezení výzkumného problému je druhá kapitola věnována pojmu soběstačnosti 

seniora a vztahu k možnostem péče o seniora v domácím prostředí 

Třetí kapitola nabízí pohled na  rodinnou péče o seniora, její historii  i místu  seniorů v současné 

společnosti. Zároveň sleduje postavení  pečující osoby, včetně nároků, které rozhodnutí 

poskytovat rodinnou péči na pečující i jejich rodiny, klade. Logicky navazuje kapitola čtvrtá, 

kterou autorka věnuje shrnutí poznatků o pomoci, kterou pečujícím rodinám poskytuje stát. 

V páté kapitole autorka analyzuje příspěvek na péči, změny v podmínkách jeho poskytování a 

problémy spojené s  přiznáním dávky a kontrolou jejího využívání. V této části je zřejmá  a 

obohacující praktická zkušenost autorky s touto oblastí.  

Stěžejní je kapitola 7., která obsahuje analýzu využití příspěvku na péči v rodinné péči o seniory a 

rozhovory s pečujícími, jejichž vyhodnocení doplňuje „tvrdá data“ sekundární analýzy. 

Závěrečná diskuze kriticky hodnotí naplnění předpokladů, které autorka formulovala v kapitole 6. 

 

 

 



Formální úprava práce: Předložený text je po formální stránce na dobré úrovni. Je psán 

srozumitelně, jazykem vhodným pro odborný text. Poznámkový aparát odpovídá formátu 

závěrečné práce, odkazy a citace jsou vyznačeny, seznam použité literatury a pramenů je 

součástí práce.  Obsahem přílohy je podklad pro provedený výzkum. 

 

Celkové hodnocení práce: Posuzovaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento 

druh odborného textu, autorka prokázala  znalost problematiky i zaujetí pro zvolené téma. 

Bylo by škoda, kdyby shromážděné poznatky nebyly dále využity. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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