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Bakalářská práce Veroniky Bolechové má celkem 57 stran, z čehož vlastní práci tvoří 51
stran textu a dalších 11 stran tvoří seznam literatury a ukázka z terenního deníku v příloze.
Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické (vymezení pojmu respitní péče, její historie a různé modely u nás a ve Velké Británii) a praktické (popis konkrétního zařízení respitní péče ve Velké Británii metodou nezúčastněného pozorování, studiem dokumentů a neformálníc rozhovorů). Celkově práce obsahuje kromě úvodu a závěru 3 kapitoly, které jsou logicky děleny na podkapitoly. Autorka vhodně používá odborný jazyk; i přes občasné gramatické a stylistické chyby je možné konstatovat, že je z hlediska jazykového na velmi dobré úrovni.
V práci čerpá z dvaceti jednoho monografického zdroje, dále z vládních dokumentů, zákonů a předpisů českých i z Velké Británie, což je dostatečné. Tyto zdroje rovnoměrně využila v teoretické části. Jedinou připomínku bych měla k použití Slovníku sociální práce, který autorka použila ve vydání z r. 2003, což znamená před vydáním Zákona o sociálních službách 108/2006. Autorka však z tohoto zdroje čerpala obecné informace a Zákon o sociálních službách používá jako samostatný zdroj. Z toho vyplývá, že starší vydání Slovníku sociální práce nijak neohrozilo aktuálnost předkládané práce. Dále čerpá ze svých zkušeností při vykonávání dobrovolnické práce v zařízení poskytující respitní péči Revitalise ve Velké Británii, které zaznamenávala do terénního deníku. Ten byl základním zdrojem informací pro praktickou část práce. Odkazy na literaturu jsou formou poznámek pod čarou, citace jsou důsledně označeny podle normy, stejně tak jsou i správně upraveny údaje o jednotlivých zdrojích v seznamu literatury.
Téma práce je vhodné pro obor sociální a pastorační práce.
Cílem práce je popsat respitní péči a specifika této sociální služby v zařízení Revitalise ve Velké Británii. Během celé práce se autorka neodchýlila od vytyčeného cíle. V teoretické části se věnovala obecně respitní péči. Je třeba vyzdvihnout že vhodně čerpala i z cizojazyčných zdrojů. V praktické části čerpala ze svého terénního deníku a popsala podrobně, jak celá organizace péče v Revitalise probíhá, a to z hlediska práce s hosty i s dobrovolníky a z hlediska technického a organizačního. V případě, že měla problematické nebo naopak pozitivními zážitky, většinou je komentovala a navrhla konkrétní řešení, pokud to bylo možné. Někdy pouze popsala danou situaci, což je možné brát jako inspiraci pro organizace podoného typu v České republice.

Navrhované hodnocení: A
Zdůvodnění, závěr: Veronika Bolechová prokázala, že je schopna samostatné akademické práce. Je vidět, že ji téma zajímá, protože je pojala pečlivě, kreativně a komplexně, a lze konstatovat,
že cíl práce byl naplněn.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: Myslíte že bylo možné zařízení podobného typu
s prázdninovou respitní péčí provozovat v České republice? Uveďte důvody pro a proti.
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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