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Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma integrace zdravotních a sociálních
služeb. I současná diskuse o možném kolapsu sociálních služeb kvůli nedostatku financí
svědčí o tom, že jde o téma aktuální.
Struktura práce je přehledná a logická. Za dobrou považuji i strategii zařazení kapitoly,
která popisuje integraci a představuje druhy péče, integraci zdravotních a sociálních
služeb a aktéry, kteří se v dané oblasti pohybují (Kapitola 3). Kapitola je sice delší, na
druhou stranu ale autorka v analytické části s většinou informací pracuje.
Hlavní cíl „zmapovat provázanost zdravotních a sociálních služeb a identifikovat faktory
ovlivňující implementaci integrace služeb na komunální úrovni.“ (str. 51) i všechny tři
dílčí cíle zaměřené na integraci zdravotních sociálních služeb na komunální úrovni byly
v práci naplněny.
Autorka staví na kvalitativním přístupu. Stěžejní metodou jsou polostrukturované
rozhovory a případová studie. Oceňuji počet i výběr respondentů, kdy autorka provedla
21 rozhovorů s aktéry jak z oblasti zdravotních, tak sociálních služeb i státní správy.
Pokryla tak všechny klíčové aktéry. Autorka také čerpala z řady relevantních
veřejněpolitických dokumentů, ať už na celostátní nebo regionální úrovni, konkrétně na
krajské úrovni a úrovni obce s rozšířenou působností, které využila k popisu aktuálního
nastavení integrace.
Základní teoretický koncept tvoří koncept liniových pracovníků. V celé části věnované
teoretickým východiskům autorka prokazuje svou schopnost pracovat s českými a
v omezené míře i se zahraničními zdroji. Text se nezúžil jen na popis daného konceptu,
ale zároveň už je zde nabídnuto i propojení s tématem zdravotních a sociálních služeb a
autorka identifikuje klíčové liniové pracovníky ve zkoumané oblasti. S teorií pracuje i
v analytické části.
Pátá analytická kapitola je stěžejní částí celé diplomové práce obsahově i rozsahem.
Autorka nejprve mapuje strategické dokumenty od státní a krajské úrovně až po úroveň
města Louny, ve kterém autorka provádí případovou studii. Ve druhé části kapitoly
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pracuje s výsledky z rozhovorů a zjišťuje provázanost sociálních zdravotních služeb i
bariéry, které této provázanosti brání. Autorce se podařilo zjistit řadu zajímavých
skutečností. Překvapivé je, že většina samotných liniových pracovníků má o integraci
minimum informací, Dále je zajímavé, že řada pracovnic v oblasti pečovatelské služby
nevnímá integraci jako něco potřebného a pozitivního. Autorka tato i další zjištění dobře
shrnuje na konci analytické části a identifikuje deset základních faktorů, které brání
integraci zdravotních a sociálních služeb v Lounech. V textu (nejen této) kapitoly je
znát, že se autorka v dané oblasti dobře orientuje.
Celá práce je dobře zpracovaná. Mám pouze malé doporučení k délce citací, které bylo
možné zkrátit. Na druhou stranu při čtení textu délka citací nepřekážela, informace
v nich prezentované považuji za zajímavé a relevantní.
V celé práci autorka prokazuje stylistickou dovednost, text je správně zformátovaný a
citace odpovídají normě (s jednou malou výjimkou, kdy autorka v textu na str. 14
zapomněla pracovní verzi citace). V textu se objevuje minimum překlepů. Kladně
hodnotím i spolupráci se studentkou, která na konzultace přicházela připravená a
s vlastními nápady, jak téma zpracovat.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji
známkou „A“.

Otázky k obhajobě:
Jaký vidí autorka praktický přínos své práce?
Jaká doporučení pro integraci zdravotních a sociálních služeb podle autorky
vyplývají z jejího výzkumu?
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