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Kandidátka bakalaureátu zvolila téma vyhraněné a z praktického hlediska 
velice zajímavé, protože dostupnost sociálních služeb pro rodiny v oblasti 
Semilska nebyla v podstatě zatím nijak podrobněji zmapována. K určité 
změně dochází až nyní, díky komunitnímu plánování. Je pozitivem této 
práce, že studentka analýzou situace dochází k obdobným závěrům, jako 
skupina pro komunitní plánování na Semilsku, ač se s výsledky 
komunitního plánování neměla vlastně možnost nijak podrobněji seznámit, 
neboť teprve v této době došlo k jejich souhrnnému zpracování a celkovému 
vyhodnocení. 

Práce je přehledně členěna a postup řešení byl zvolen tak, aby bylo dosaženo 
vytčeného cíle. Poté co připomíná různé aspekty stáří a stárnutí, zabývá se 
pečující rodinou, okolnostmi, které ji ovlivňují i potřebami pečujících. 
Užitečné je také porovnání nabídek služeb pro pečující u vybraných 
evropských států. Další kapitola věnovaná pečovaným osobám a jejich 
potřebám, mohla být zpracována poněkud obšírněji. Důležitá je čtvrtá 
kapitola zabývající se legislativou. Zatím je velmi krátce po nabytí účinnosti 
nového zákona o sociálních službách a tak praktické zkušenosti s ním 
nemohly ještě být v této práci uvedeny. Je správné, že autorka i přesto 
věnuje novému zákonu dostatečnou pozornost, když před tím v krátkosti 
zmínila předcházející právní úpravu. Předposlední kapitola se snaží 
zmapovat faktickou situaci týkající se dostupnosti sociálních služeb na 
Semilsku. Nezůstává na úrovni teoretického zmapování, ale dobře si všímá 
praktických problémů a výstižně je charakterizuje (jako např. cena respitní 
péče v nemocnici apod ... ). Závěrečná šestá kapitola vhodně doplňuje pátou o 
příklady z praxe - ty jistě nebylo snadné získat, protože tyto záležitosti patří 
k velmi soukromým, s nimiž se lidé někomu cizímu příliš nesvěřují. 

Závěr: Určité pasáže této práce mohly být zpracovány detailněji a vytknout 
lze některé drobné chyby stylistické. V celkovém kontextu práce se však 
jedná o maličkosti - důležité je, že byl splněn vytčený cíl, neboť tato práce 
výstižně mapuje faktickou situaci v dostupnosti sociálních služeb na 
Semilsku a závěry, které vyvozuje odpovídají skutečnosti. 

Návrh na klasifikaci: Velmi dobře až výborně. 

V Semilech dne 31. ledna 2007. 


