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Studentka Veronika Bolechová se ve své bakalářské práci rozhodla využít své zahraniční odborné zkušenosti k tomu, aby se zamyslela nad fenoménem respitní péče, zařadila jej do souvislostí
z hlediska sociální práce a popsala praxi v anglickém erspitním zařízení Jubille Lodge - s cílem
poskytnout zdroj možné inspirace v této oblasti pro praxi v ČR. Výběru tématu si cením mimo
jiné z toho důvodu, že není výhradně akademickou prací s odbornou literaturou, nýbrž že velká
část přínosu práce byla získána vlastním pozorováním, popisem, hodnocením, reﬂexí, porovnáváním atp.
Struktura práce je přehledná a logická. Všechny kapitoly i jejch body jsou relevantními stavebními prvky, které skládají dohromady potřebnou mozaiku, aby fenomén byl postižen v potřebné
šíři, na druhé straně se však nerozbíhají do zbytečných okrajových záležitostí, které by odvádělya pozornost od hlavního cíle, na který je autorka zaměřena. Jinými slovy, daří se jí mít stále na
zřeteli tématickou linii, kterou primárně sleduje.
K teoretické části práce nemám připomínky. Výběr použitých zdrojů je dostatečný, provedený s rozmyslem.Využití množství zahraničních zdrojů není vzhledem ke zpracovávanému tématu
překvapující, nicméně cenné. Líbí se mi nenásilné zacházení s přímými a nepřímými citacemi.
Zpracování teoretické části dokládá autorčin odborný nadhled, s kterým dokáže uspořádat klíčové informace.
Volba metodologického postupu zúčastněného pozorování se mi pro praktickou část jeví jako
vhodná, pokud se smysluplně naložíí s takto získaným materiálem, což se V. Bolechové do velké
míry podařilo. Hlavní metodu doplňují nestandardizované rozhovory, které práci dodávají ještě
další rozměr. Informace jsou uspořádány do tématickcýh celků, které tvoří přehlednou strukturu, v níž se čtenář dobře orientuje. Přinášené informace jsou zajímavé a inspirativní. Vzhledem
k hlavnímu cíli práce bych snad pouze doporučila, opatřit každý tématický úsek v závěru zřetelnějším komentářem vzhledem k možnosti využití v tuzemské praxi. To je jedná, menší výtka
k hodnocené bakalářské práci. Tím však v žádném případě nepopírám přínosnost celého textu
ani přítomnost shrnutí v závěru práce. Mám za to, že cíl práce V. Bolechové byl naplněn.
Z formálníhoi hlediska je práce na příjemné gramatické i stylistické úrovni, citační norma a
odkazy na literaturu jsou v pořádku. Graﬁcké zpracování práce umožňuje bezproblémovou četbu a orientaci v textu.
Studentka V. Bolechová svou práci dostatečně konzultovala, avšak zároveň pracovala s velkou
mírou samostatnosti a erudice.
Práce byla konzultována: dostatečně
Navrhované hodnocení: A
Zdůvodnění, závěr: Vzhledem k výše uvedeným kladům práce a pouze drobným připomínkám
k ní doporučuji hodnotit bakalářskou práci Veroniky Bolechové známkou A.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: Vyzdvihla byste nějaký prvek v respitní péči Jubilee
Lodge, který by se Vám jevil jako podstatně odlišný ve srovnání s praxí v ČR?
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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