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Petry Vosické
Home Share jako alternativa k institucionální péči
Diplomová práce představuje model péče Home Share v jeho několika podobách realizovaných
v zahraničí. Zvláštní pozornost věnuje autorka modelu irskému, který slouží jako inspirace pro
zavádění služby typu Home Share v České republice u osob s poruchou autistického spektra,
resp. u rodin, které o tyto osoby pečují. Jde o cílovou skupinu, pro kterou aktuálně není v českém
systému sociálních služeb dostatek dostupných a vhodných forem péče, zvláště pobytových.
Rodiče těchto dětí jsou v ČR vystaveni dlouhodobé a extrémní zátěži bez možnosti odlehčení.
Služba typu Home Share by mohla systém služeb doplnit.
Praktická část práce formou kvalitativního šetření reflektuje situaci prvních programů typu Home
Share v České republice. Formou rozhovorů autorka zjišťovala, jak vypadají pokusy o zavedení
této služby v ČR, s jakými obtížemi se průkopnické organizace potýkají a jak vidí svou
budoucnost. Pomocí rozhovorů a dotazníku vlastní konstrukce autorka také zjišťovala názory na
tuto formu péče u odborníků, kteří se pohybují v oblasti podpory rodin s osobou s autismem.
Samotné šetření přináší zajímavá zjištění, shrnutá v závěru práce.
Dosti neobvyklým grafickým řešením je odlišení citací zahraničních a českých pramenů různými
typy písma. Pokud jde o jazykovou stránku práce, text místy působí, jako by ani nebyl napsán
rodilou mluvčí, resp. jako by ho napsal počítačový překladač. Zde je několik ukázek bizarních
formulací:
„Všechny tyto aspekty jsou pozoruhodné tím, že vytváří komunitní prostředí, které respektuje
potřeby jednotlivých členů rodin a zároveň působí pozitivní osvětu i na širší veřejnost.“ (Str. 18.)
„V historii budou zmíněny všechny důležité mezníky, státy, jedinci či společnosti, které se o
Home Share zasloužily v různých podobách. Pojem „vývoj“ je možné chápat pod sletem událostí
z minulosti do současnosti, stejně jako další vývoj do budoucna, který je rovněž nastíněn.“ (Str.
20.)
„Ačkoli se jedná o veskrze dobrovolnickou záležitost, je prospěšné, pokud je alespoň částečně
ohodnocena finančně. Peníze tak představují závaznější semknutí pro poskytování sdílené péče
mezi rodinami.“ (Str. 29.)
Někde vypadávají celá sousloví, takže věta ztrácí smysl. Např. věta ze závěru práce: „Čísla z
předložených výzkumů hovoří o alarmujících výsledcích, které naprosto nereflektují reálnou
potřebu rodin, které dlouhodobě pečují o osobu s PAS“, chce říci toto: Výsledky předložených
výzkumů jsou alarmujícím svědectvím o tom, že stávající systém služeb nereflektuje reálné
potřeby rodin, které dlouhodobě pečují o osoby s PAS.
V práci je i řada překlepů a gramatických chyb.
Citace jsou správné.
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