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Diplomantka vytvořila více než sedmdesátistránkovou pracl, která se skládá 
z obsáhlé teoretické části, která zahrnuje shrnutí k problematice bezdomovectví, vymezení 
současného pojetí sociálních služeb a základní přístupy ke kvalitě sociálních služeb. 
V dalších částech své diplomové práce se autorka věnuje rozboru konkrétní situace kvality 
poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě a na základě tohoto rozboru ve 
spolupráci s ostatními členy týmu vedení vypracování plánu rozvoje poskytovaných 
sociálních služeb v azylovém domě. 

Cíl své práce si stanovila autorka již v úvodu - zpracovat detailní analýzu 
současného stavu poskytovaných sociálních služeb v AD sv. Jakuba v Berouně a následně 
stanovit cíle rozvojového plánu tohoto zařízení z pohledu kvality zde poskytovaných 
sociálních služeb. Při analýze využila metody sebehodnocení organizace podle standardů 
kvality sociálních služeb, které vydalo MPSV ČR v roce 2002 jako metodickou příručku pro 
poskytovatele. To byl v době zpracování pro autorku jediný zdroj, protože standardy kvality, 
které jsou v současné době pro poskytovatele závazné, jsou uvedeny ve vyhlášce 505/2006 
Sb., která je platná až od 1.1.2007. Dále adekvátně využila ke shrnutí informací získaných 
z rozboru situace metody SWOT analýzy. SWOT analýza obsahuje pouze informace 
z rozboru vnitřní situace poskytovaných sociálních služeb, nikoli informace z rozboru 
vnějšího prostředí (legislativní, politické a sociální aspekty, které působí v oblasti sociálních 
služeb). Co se týká stanovených cílů rozvojového plánu z hlediska praktické využitelnosti pro 
činnost vedení azylového domu je potřeba připomenout, že stanovené dlouhodobé a 
krátkodobé cíle postrádají důležitou vlastnost, a to je měřitelnost. Cíle nejsou opatřeny 
termínem a není určeno, kdo za realizaci cílů odpovídá. Cíle by měly být definovány jako 
budoucí výsledky, aby mohlo být jasně dokazatelné jejich splnění. Stanovený plán rozvoje 
uvedený v diplomové práci by zasluhoval pro praktické využití další rozpracování 
v pracovním týmu, konkretizaci a především určení způsobu pravidelného vyhodnocování 
jeho realizace. 

Autorka při zpracování své práce postupovala samostatně, na vedoucí práce se 
obracela jen v oblasti doporučení teoretických zdrojů nebo metod ke zjišťování a zvyšování 
kvality poskytovaných služeb. 

Autorka si vybrala velmi aktuální téma, náročné na teoretické znalosti, zejména proto, 
že se týkají širokého okruhu témat: přístupy k zajišťování a měření kvality, druhy sociálních 
služeb a jejich současné pojetí, strategické plánování a aplikace teoretických východisek 
v praxi, metodologie zjišťování zájmů a spokojenosti uživatelů služeb. Je potřeba ocenit 
význam této práce jako možné inspirace pro další poskytovatele, eventuelně i zadavatele 
sociálních služeb. Autorka aplikovala a popsala některé metody, zejména rozbor kvality 
poskytovaných služeb a přípravu plánu rozvoje na základě zjištěných slabých a silných 
stránek u poskytovatele sociálních služeb. Tyto metody se v současné době hodně využívají 



po celé ČR a jsou velmi vhodnou přípravou na inspekce kvality sociálních služeb. Oceňuji 
také zaměření na konkrétní sociální službu, práce autorky měla nesporně praktický význam 
pro týmovou práci vedení a věřím že i pro způsob poskytování sociálních služeb pro 
konkrétní uživatele azylového domu. 

Z využitých metod oceňuji zejména zapojení uživatelů služeb do rozboru a hodnocení 
způsobu poskytovaných sociálních služeb. Tento postup je zcela v souladu s přístupy 
k zajišťování kvality nejen v sociálních službách, ale i v obecných systémech zajišťování 
kvality např. EFOM, TOM, banchmarking a dalších. 

Rozsah práce, jazykový styl, správně uváděné odkazy, obsažný seznam literatury i 
rozsah příloh pospolu vytvářejí dobrou diplomovou práci. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Doporučená klasifikace: chvalitěbně 

V rámci obhajoby doporučuji zaměřit se na: 
1. vysvětlení rozdílů mezi pojetím standardů kvality, které autorka využila ve své práci a 

mezi standardy kvality, které jsou v současné době platné a závazné pro 
poskytovatele, 

2. oblast praktické využitelnosti stanovených cílů v rozvojovém plánu, zejména 
z hlediska obecně platných žádoucích vlastností cílů (např. pravidlo SMART), 

3. způsob aplikace rozvojového plánu a způsob vyhodnocování stanovených cílů. 

V Praze dne 30. dubna 2007 PhDr. Jaro~ťa,iv~. (ová / [}í} , 
~ . 
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