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Studentka výběrem svého diplomního tématu představuje inovativní přístupy v péči o osoby,
které vyžadují dlouhodobou komplexní péči, která z důvodu nedostupnosti jiných typů
residenčních služeb povětšinou zůstává na bedrech domácích neformálních pečujících.
V tomto smyslu je nutné její záměr hodnotit jako velice podnětný a oborově přiléhavý.
Struktura předložené práce čtenáře nijak nepřekvapí. Text je členěn na teoretickou a
výzkumnou část. Před vlastním úvodem nabízí studentka jakýsi návod na to, jak má čtenář
práci rozumět, nejde však o věcnou sugesci stran autorky, ale spíše o vysvětlení procesů a
zdrojů, na základě kterých práce samotná vznikala. Následuje teoretická část práce, která je
složena ze šesti hlavních kapitol a řady dílčích podkapitol. Jejich prostřednictvím se
diplomantka snaží uceleným způsobem čtenáři nabídnout ucelenou představu o konceptu
Home Share. Za tímto účelem využívá modelovou situaci Irska, kde je uvedený způsob péče
integrální součástí nabídky služeb. Neomezuje se ovšem jen na tamní podmínky, zmiňuje dále
zkušenosti z jiných evropských i mimoevropských zemí. Svým výkladem postupně směřuje
k popisu situace a podmínek v České republice, čímž svoji práci přemosťuje do části
výzkumné. Vzhledem k zaměření své práce dochází k využití mnoha cizojazyčných zdrojů,
které diplomantka správně cituje. Celková výstavba teoretické části práce je dostatečně
dynamická, logická a postupuje od obecného ke konkrétnímu. Autorčin jazykový styl je věcný,
spíše čtivý, pouze v některých pasážích textu přetrvávají dílčí jazykové neobratnosti.
Inspirací pro zpracování výzkumné části se stalo zavádění uvedeného modelu péče do
nabídky služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. Této příležitosti diplomantka
využila a pokusila se prostřednictvím tzv. kvalitativní strategie zachytit prvotní zkušenosti

s tímto konceptem v České republice. Pro tento účel vhodně oslovila respondenty – zástupce
organizací, které usilují o zavedení Home Share pro osoby s poruchou autistického spektra.
Dále s dobře připraveným scénářem otázek polostrukturovaného rozhovoru oslovila další
respondenty – experty, kteří na poli služeb pro danou cílovou skupinu již působí. Snažila se
tak kriticky reflektovat, resp. vyvažovat názory a stanoviska klíčových průkopníků tohoto
konceptu.
Sebraná data byla přepsána a analyzována technikou otevřeného kódování. Na tomto
podkladě byly strukturovány jednotlivé tematické kategorie, které diplomantka dostatečně
popisuje a jejich obsah vhodně interpretuje. V závěru práce nechybí diskuze, která konfrontuje
dosažené výzkumné výsledky s aktuálním stavem vědění a praxe. Pro tento účel by bylo
vhodné použít širší spektrum dosavadních výzkumných akcí v předmětné oblasti, a to zejména
ze zahraničí.
Celkovou spolupráci se studentkou hodnotím jako velice dobrou. Studentka prokazovala
vysokou motivaci k řešení tématu, respektovala připomínky vedoucí práce a měla zřejmou vůli
osvojovat si principy a postupy zpracovávání zvoleného diplomního tématu.
Předložená diplomová práce tak splňuje veškeré nároky kladené na tento typ kvalifikační práce
a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
1. Jakým způsobem by bylo vhodné evaluovány dosavadní zkušenosti se zaváděním
Home Share do systému péče o osoby s poruchou autistického spektra?
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