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1. Aktuálnost tématu: Téma je stále aktuální a jeho závažnost poroste vzhledem ke 

stárnutí populace a ke zvyšující se úrovni zdravotnictví, a to pro celý rejstřík sociálních 

služeb. Z těchto důvodů je zřejmé, že analýza současných kladů a nedostatků systému 

sociálních služeb (zejména služeb pro osoby závislé na péči) je velmi potřebná. 

2. Téma není primárně náročné na teoretické znalosti, předpokládá však jistou orientaci 

v oblasti různých druhů zdravotního postižení občanů a důsledkům z nich 

vyplývajících řešených systémem sociálního zabezpečení a sociálních služeb. Metoda 

práce autorky spočívá v prezentaci a komentování právní úpravy problematiky a její 

konfrontaci s aktuálními poznatky z odborné literatury, s existujícími statistickými 

daty i vlastními zkušenostmi z fungování systému. 

3. Kritéria hodnocení práce: Autorce se plně podařilo naplnit cíl své práce. Podala 

přehledný obraz systému dávek a služeb pro osoby závislé na péči. Cením si toho, že 

dokázala upozornit na problematická místa a navrhnout vždy možnost, jak problém 

řešit. Tato rovina je tím, čeho si na práci nejvíce cením. Určitě to souvisí též 

s autorčiným zaujetím pro řešené téma, které pravděpodobně vyplývá z jejích 

životních zkušeností. Práce má tudíž i logickou stavbu, autorka řádně odkazuje na 

odbornou literaturu, která je vzhledem k tématu pouze česká. Má drobná výtka 

spočívá v tom, že autorka mohla své nálezy a připomínky k fungování systému 

v závěru více zdůraznit, případně zpracovat do přehledného návrhu. Další připomínku 

mám k jazykové a stylistické úrovni práce (neobratné formulace, ale zejména absence 

interpunkčních znamének). 

4. Diplomová práce celkově splňuje požadavky kladené na tento druh prací, a to jak 

rozsahem, tak po obsahové stránce. 



5. K předložené práci nemám žádné zásadní připomínky. V rámci obhajoby by se mohla 

autorka vyjádřit k tomu, zda má nějaké znalosti či zkušenosti s některým evropským 

přístupem k řešení jejího tématu sociálních služeb pro osoby závislé na péči. Je 

možno se některým příkladem inspirovat? 

6. Na základě předchozího rozboru doporučuji hodnocenou práci k obhajobě. Prosím o 

vyjádření k mé otázce. Diplomovou práci navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až 

výbornou, podle výsledku obhajoby. 
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