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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

NÁZEV PRÁCE: Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách 

Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou terénní sociální práce v sociálně 

vyloučených lokalitách, konkrétně analýzou terénní práce v romských komunitách. Cílem 

předložené práce je - jak autorka sama uvádí - přiblížit a charakterizovat jak poskytovatele, tak 

uživatele sociální služby terénní sociální práce, jejich východiska, potřeby a nejčastěji řešená 

témata. V teoretické části se autorka věnuje definici pojmB, dále se zaměřuje na Romy ohrožené 

sociálním vyloučením jako na příjemci služby terénní sociální práce. V následující kapitole se pak 

zabývá vývojem terénní sociální práce od historických počátkB až po současnost a uzavírá ji 

samostatným pojednáním o specifikách terénní sociální práce s Romy. Poslední kapitola teoretické 

části práce je věnována programBm sociální integrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s 

Výzkumná část je zaměřená na zjišťování potřeb uživatelB služby terénní sociální práce. Zejména 

pak na zjištění, jaká je struktura klientB dle pOhlaví a věku, která témata klienti spolu s terénními 

sociálními pracovníky nejčastěji řeší a jak situaci klientB hodnotí samotní terénní sociální 

pracovníci. 

Po zjištění nejčastěji řešených problémB autorka analyzovala zda a za jakých podmínek jsou 

terénní sociální pracovníci skutečně schopni sociálně vyloučeným rodinám pomoci. 

Diplomovou práci uzavírá výčet doporučení, jejichž plnění by mohla vést ke zlepšení zkoumaných 

sociálních služeb terénní sociální práce. Těžiště předložené práce tedy tkví v její praktické 

využitel nosti. 

Práce je zpracována přehledně, opřena o dobrou znalost příslušné odborné literatury, obsahové 

rozvržení je logické a vyčerpává uvedenou problematiku v rozsahu, který odpovídá požadavkBm, 

kladeným na diplomovou práci. 

Celkově mohu tedy konstatovat, že diplomová práce splnila svBj vytčený cíl, po formální stránce je 

na dobré úrovni, neboť má pouze drobné nedostatky, ale především přináší řadu cenných informací 

a prokazuje autorčin přehled a hluboký zájem o zpracovanou problematiku. 

V závislosti na prBběhu a výsledcích ústní obhajoby, zahrnující i úspěšné vypořádání se 

s případnými připomínkami oponenta práce, navrhuji předloženou diplomovou práci hodnotit 

klasifikačním stupněm výborně nebo velmi dobře. 

V Praze 25.5. 2007 PhDr. Pavla KOdymová 


