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Autorka diplomové práce zvolila téma aktuálně se vztahující k zákonu 108/2006 Sb, o 
sociálních službách a k vyhlášce 505 ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá 
ustanovení tohoto zákona. Oba legislativní dokumenty vcházejí v platnost od 1.1.2007 a 
výrazně je v nich reflektována otázka standardů kvality sociálních služeb ajejich uplatňování 
v praxI. 

Jako tématicky aktuální se jeví i volba tématu zaměřeného na různé aspekty přístupu 
k problematice bezdomovectví. Tento sociální jev vešel jako závažný společenský problém 
do povědomí odborné i laické veřejnosti v České republice až po revoluci v roce 1989 a stále 
hledá přiměřené uchopení nejen v oblastech sociální práce, ale i v jiných odvětvích. 

Diplomantka založila svou práci na zkoumání teoretických východisek a jejich 
aplikaci v praxi - pracovní úvazek v konkrétním zařízení pro lidi bez přístřeší. Tento přístup 
je lidsky i časově náročný, se smyslem pro provázanost teorie a praxe. Nelehký úkol 
mapování složité situace při zavádění standardů do praxe - akutní společenská objednávka při 
nedostatku zkušeností s touto problematikou. 

Teoretické poznatky čerpala autorka OP ze studia odborné literatury, z práce s odkazy 
uveřejněnými na webových stránkách organizací a institucí zabývajících se zvolenou 
problematikou a z interních i pro veřejnost určených dokumentů organizace Farní charita 
Beroun, která je provozovatelem služby pro muže bez přístřeší. Praktická část OP vychází ze 
zkušeností práce s lidmi bez přístřeší v Azylovém domě svatého Jakuba v Berouně. 
Kromě teoretických a praktických zdrojů byly použity metody SWOT analýzy, analýz na 
základě dotazníkového šetření s klienty, sebehodnotícího dotazníku organizace ve vztahu 
k naplňováni standardů kvality sociálních služeb.Zvolené metody klasifikuji jako vhodné a 
přiměřené. 

Odborná literatura použitá v diplomové práci se mi jeví obsahově i rozsahově 

přiměřená, chybí však zahraniční odborná práce zabývající se standardy nebo obdobným 
typem sociálních služeb. 

OP má z celkového pohledu vhodnou logickou strukturu, rozdělení na teoretickou a 
praktickou část, přílohy. Na část mapující aktuální stav a část zaměřenou k plánu rozvoje 
sociálních služeb. Z hlediska jednotlivých kapitol DP jsem rovněž nezaznamenala závažnější 
prohřešek oproti jejich logickému uspořádání, vzájemné návaznosti a rozsahu. 

Vzhledem k tomu, že OP vychází ve své druhé části z konkrétní pracovní zkušenosti 
diplomantky s lidmi bez přístřeší a ze zkušenosti zavádění standardů kvality v konkrétním 
zařízení sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, je zjevná samostatnost aplikace 
teoretických závěrů na praktickém příkladě ze strany diplomantky, využití vlastní invence a 
přístupů k řešení dané problematiky. 

DP přináší reflexi praktických zkušeností s lidmi bez přístřeší, což samo o sobě 
znamená významný přínos ke zkoumání a řešení problematiky bezdomovectví. Zároveň 
analyzuje konkrétní situaci při zavádění standardů do praxe, to je základní úkol, který 
v současnosti stojí před většinou organizací poskytujících sociální služby. Analyzování 
situace v konkrétním zařízení sociální prevence (AD). vedle určitého prohloubení a 
specifičnosti pohledu přináší i možnost srovnání pro obdobný typ zařízení, vzájemný dialog a 



výměnu zkušeností v rámci NNO, ale i mimo ně. Zaměření práce na standardizaci kvality 
služeb znamená profesionalizaci přístupu ke klientům a zvýšení šance jejich zpětné integrace 
do společnosti. 

Jazykový projev DP hodnotím ( až na malé výjimky, např. nevhodné použití slovo 
funguje str. 37) jako kultivovaný a stylisticky obratný se snahou po jasném a přesném 
formulování. Zásadnější obtíž jsem zaznamenala v případě bezproblémového přechodu mezi 
významem slov kvalita a jakost, což by si v úvodu kapitoly 5.1. str. 22 DP zasloužilo výklad 
(rozlišení obou významů je pak ale z kontextu jasné). Další problém u mne vznikl 
s významovým rozkrytím tabulky 8.1. str. 61 - doporučila bych doplňující výklad pod čarou, 
např. vysvětlení uplatněné hodnotové škály). 

Grafická úprava DP včetně tabulek, grafů a analýz je přehledná, až na určitou výhradu 
k formě uvedení sponzorů (příliš agresivní v ostatním grafickém kontextu práce) 

Celková úroveľí práce svědčí o odpovědném a profesionálním přístupu diplomantky 
k danému tématu. Zvolené téma je společensky aktuální, jak vzhledem k cílové skupině 
klientů, tak i vzhledem k společenské závažnosti - zavádění nové legislativy v oblasti 
sociálních služeb. Oceľíuji cílenou snahu diplomantky získat praktickou zkušenost 
s poskytováním služeb pro lidi bez přístřeší.. K nedostatkům práce patří určité nejasnosti 
ohledně uváděných údajů - viz výše, nedostatek vysvětlujícího komentáře platí např. i pro 
tabulku rozpočtu uvedenou na str. 52 DP. Dále absence alespoň jednoho zahraničního titulu 
v odborné literatuře (neplatí pro internetové zdroje). 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, přes některé uvedené nedostatky ji hodnotím jako 
výbornou. 

Doplľíující otázky pro diplomanta: 

a) Zná diplomantka nějakou zahraniční literaturu zabývající se problematikou 
bezdomovectví nebo standardizace služeb? 

b) Čerpala někde předlohu pro sebehodnotící dotazník organizace nebo se jedná zcela o 
samostatnou práci viz -Příloha č.6 

c) Stanovisko diplomantky k zákonu 108/2006, o sociálních službách a příslušné 

vyhlášce - vyjádření osobního postoje. 

Místo a datum zpracování posudku: 
Praha, 15.5.2007 
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