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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty;
Autorka si pro svou práci zvolila stále aktuální téma z oblasti sociální a zdravotní politiky
v ČR. Zabývá se dlouhodobě kritizovanou oblastí tzv. „zdravotně sociálního pomezí“, kdy
v praxi vzájemná nepropojenost mezi sociálními a zdravotními službami přináší řadu
problémů jak liniovým pracovníkům, tak i uživatelům/pacientům. Práce přináší „nová“
zjištění z této oblasti na komunální úrovni (bariéry integrace zdravotních a sociálních
služeb v Lounech). Oceňuji, že autorka v rámci své případové studie provedla poměrně
obsáhlé šetření (21 respondentů z různých oblastí zdravotní a sociální péče), což jí
umožnilo nahlížet integraci zdravotních a sociálních služeb z různých úhlů pohledu.
2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení;
Autorka má dobře vymezen výzkumný problém a jasně definované cíle práce: „zmapovat
aktuální stav zdravotních a sociálních služeb na komunální úrovni“, „zmapovat provázanost
zdravotních a sociálních služeb na komunální úrovni“ a „identifikovat faktory, které brání
integraci zdravotních a sociálních služeb na komunální úrovni“. Cíle má „překlopeny“ ve
výzkumné otázky, které v závěru práce zodpovídá. Jedinou výhradu mám k zodpovězení
otázky: „Odráží na komunální úrovni struktura nabízených služeb potřeby klientů?“, kdy
s ohledem na výzkumný design práce – dotazování liniových pracovníků - nemůže být
takto položená otázka plně zodpovězena.
3) Strukturace práce;
Práce je strukturována do pěti na sebe navazujících kapitol. Autorka po vymezení
výzkumného problému, popisu teoretických východisek a vymezení integrace zdravotně
sociálních služeb, přechází k metodologii práce. Zde mi připadá nelogické zařazení cílů
práce a výzkumných otázek do metodologie na její konec. Dále následují výsledky
případové studie a dobře formulované závěry práce.
4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace;
Argumentace se opírá o vlastní data i o relevantní literaturu. Práce je ale místy popisná,
postrádám hlubší analytický rozměr. Na některých místech práce má autorka příliš dlouhé
přímé citace z veřejně politických dokumentů: např. str. 35, 37, 40, 44, 47, 48.
Co se týče obsahu práce, postrádám ve vymezení primární péče, které se integrace
zdravotně sociálních služeb úzce týká (str. 24), odkaz i na další lékaře primární péče kromě
praktických lékařů, přinejmenším praktické lékaře pro děti a dorost. Také mi není jasné,
proč u center duševního zdraví (CDS) na str. 24 autorka zmiňuje jen psychiatry, když
podstatou práce v CDS je multidisciplinární tým.
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5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů;
Svoji práci autorka ukotvuje v teorii liniových pracovníků, implementace a teorii
byrokracie. Zde bych autorce vytkla, že nepracuje v kapitole 2.2.1. a 2.2.3. s primárním
zdrojem (Lipsky). Na str. 14 čerpá teorii z diplomové práce. V celé podkapitole 2.2.2. pro
změnu neuvádí zdroj žádný. Teorie využívá autorka spíše kontextuálně, dále v práci s nimi
nepracuje.
6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod;
Autorka vhodně zvolila kvalitativní přístup, kdy využívá dokumenty a primární data
(rozhovory s liniovými pracovníky). Autorce bych však vytkla, že v kapitole věnované
popisu metodologie neodkazuje ani na jeden metodologický zdroj a chybí zde zcela popis
toho, jak autorka analyzovala primární data. Na druhé straně oceňuji výběr respondentů a
velikost výzkumného vzorku.
Co se týče zpracování primárních dat, postrádám v jejich interpretaci provazování
s prostudovanými dokumenty, daty a výsledky jiných výzkumů. Autorka se příliš „spoléhá“
na vyjádření respondentů bez reflexe opřené o informace z dalších zdrojů. Jedná se
v zásadě o dlouhé úryvky z rozhovorů provázané vždy jen pár autorčinými větami.
Analytické dovednosti ale prokazuje ve shrnutí výsledků případové studie, kde již
reflektuje, kromě primárních dat, i strategické dokumenty regionu/lokality.
7) Využití literatury a dat;
Autorka vychází ve své práci především z tuzemské literatury (kromě dvou zahraničních
zdrojů). Ohledně literatury bych autorce vytkla, že v práci je řada odstavců, které
nevycházejí z autorčina výzkumu, a přitom u nich autorka necituje žádný zdroj nebo se
neodvolává na patřičnou legislativu (např. str. 13, 19, 21, 32, 45, 49,…).
Autorka má vlastní primární data, která přinášejí „nová“ zjištění.
8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.).
Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována, autorka píše kultivovaným
odborným jazykem.
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě
a hodnotit ji známkou „velmi dobře C“.
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