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Diplomová práce Kláry Šáchové se zabývá v současnosti „top“ aktuálním tématem. MPSV
připravuje zavedení několika opatření, která by měla zlepšit postavení neformálních pečujících
v systému dlouhodobé péče. Přidanou hodnotou této diplomové práce je identifikace hlavních
aktérů procesu tvorby politiky a nejdůležitějších událostí dosavadní politiky.
Hlavním cílem práce je „vysvětlit změnu veřejné politiky vůči neformální péči a neformálním
pečovatelům“ (str. 13). Dílčími cíli práce jsou: „identifikovat hlavní aktéry, kteří prosazují změnu
politiky neformální péče; odhalit klíčové události, které vyvolaly změnu v politice neformální péče a
neformálních pečovatelů; vysvětlit režimy interakcí v procesu přeměny politiky neformálních
pečovatelů“ (str. 14). Cíle práce jsou formulovány vhodně, ladí s celkovým zaměřením práce,
teoretickými východisky i zvolenou metodologií. Autorce se je podařilo naplnit na vysoké úrovni.
Hlavními teoretickými východisky jsou na aktéry zaměřený institucionalismus a evropeizace.
Autorka uvádí také svá hodnotová východiska, kterými jsou deinstitucionalismus a volitelný
familialismus jako ideální typ, „v jehož rámci je podporována rodina jako důležitý subjekt pro
pečování, ale zároveň jsou podporovány i alternativní služby, které mohou rodinám při pečování pomoci
a ulehčit jim tak jejich každodenní život“ (str. 16).
Zvolený metodologický přístup spadá do kvalitativní metodologie. Autorka v metodologické
kapitole velmi podrobně uvádí jak metody sběru (primárních i sekundárních) dat, tak metody
analýzy dat (analýza událostí a analýza aktérů). Jako zdroj primárních dat jí sloužilo expertní šetření
se 4 odborníky a zároveň reprezentanty hlavních aktérů.
V dalších dvou kapitolách autorka představuje výsledky své analýzy – analýzy událostí a analýzy
aktérů. V obou částech nabízí také shrnutí svých zjištění. Autorka identifikovala dvě hlavní události
týkající se neformální péče – vstup ČR do EU a přijetí zákona o sociálních službách. V analýze
aktérů se věnuje všem zúčastněným jednotlivým aktérům, a to ve vztahu ke zvolenému
teoretickému rámci (na aktéry zaměřenému institucionalismu).
V práci jsem objevila drobné nesrovnalosti, % místo procentních bodů na str. 8. Na str. 37 autorka
konstatuje, že „Nový zákon o sociálních službách s sebou přinesl i změnu v přiznávání příspěvku na
péči, kdy jsou do systému nově zařazeni sociální pracovníci Úřadu práce.“, což není úplně pravda,
protože v té době spadala agenda příspěvku na péči pod sociální odbory obecních úřadů. Ke změně
došlo až v roce 2011.

Z hlediska formálního diplomová práce splňuje požadavky kladené na závěrečné práce, pracuje
s odbornými zdroji domácího i zahraničního původu, na které řádně odkazuje (snad s výjimkou
zdroje na str. 30, který je uvedený jenom jako FDV).
Celkové hodnocení práce: Diplomová práce K. Šáchové je, dle mého názoru, zpracována na vysoké
odborné i formální úrovni. Doporučuji ji přijmout k obhajobě a hodnotit známkou výborně.
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