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1. Téma bakalářské práce a jeho vymezení 
Zvolené téma - Nový zákon o sociálních službách a jeho dopad na nestátní neziskové 

organizace reaguje na aktuální situaci širokého spektra NNO po přijetí nového zákona č. 108/2006 o sociálních 
službách. Autorka k němu přistupuje se znalostí situace sociálních NNO, které předkládají projekty do 
relevantních programů Nadace rozvoje občanské společnosti, vekteré delší dobu pracuje a má tedy potřebný 
přehled o jejich potřebách a problémech. 

2. Způsob zpracování a použité metody 
Způsob zpracování a použité metody (kompilace, vlastní výzkum) plně odpovídají požadavkům 

kladeným na bakalářskou práci. 

3. Cíl práce 
Cílem práce - je přinést přehledný, praktický a využitelný souhrn podstatných informací o novém zákonu 

o sociálních službách a konkrétní údaje o působení nové legislativy na nestátní neziskové organizace poskytující 
sociální služby v ČR. 

4. Použitá literatura 
Autorka použila dostačující množství relevantní literatury včetně příslušných právních norem a včetně 

internetových zdrojů. 

5. Kritické připomínky 
Nemám zásadnější připomínky. 

6. Otázky na autorku k možné polemice při obhajobě: 
I) S. 14: text k pojmu "sociální začleňování". 

Skutečně je možné vykládat pojem "začleňování" jako "ukázňování" , tedy jako něco "násilného"? Co 
vede autora k takovémuto výkladu? Není to spíše subjektivní a samoúčelý výklad? Například já sama - opět 

subjektivně - v termínu začleňování žádné ukázňování nevidím ... Trochu bych se obávala, že podobnými 
teoriemi se někteří lidé snaží měnit obsah slov k tomu, aby dosáhli svého účelu. Navíc autorem navrhovaný termín 
"sociální fungování" je též velmi rozporuplný - ten by mohl navozovat mechanický předem společností 
definovaný "způsob žití" ve společnosti. Jde o stejný problém: KDO a JAK bude definovat to "správné" sociální 
fungování" ... ? A tedy: kdo je to "občan sociálně nefungující"? 
2) Dále s. 15, autorka uvádí: "Do jisté míry s autorem článku souhlasím a to v tom ohledu, že pojem začleňování 
ve mně také evokuje předešlé vyloučení. Pro poskytování sociálních služeb, tak jak jsou dnes vymezeny, ale 
vyloučení není potřebou ani podmínkou." 
K tomuto podotýkám: sociální vyloučení je realitou a nikde se neříká, že by vyloučení mělo být potřebou či 
podmínkou ... V této části jsou i další dosti polemická vyjádření, která by stála za diskusi ... 
Domnívám se, že diskuse k terminologii jsou určitě užitečné ale často mám pocit, že tyto "vědecké" tahanice o 
termíny spíše odvádějí od skutečných problémů ajejich konkrétních řešení - jsou spíše debatami "akademiků". 

7. Celkové zhodnocení 
Práce je přehledná, má logickou strukturu, autorka se vyjařuje věcně a srozumitelným jazykem. Zajímavé 

jsou výsledky výzkumu přesto, že návratnost dotazníků byla poměrně nízká: autentická výpověď konkrétních 
NNO o jejich pohledu ná zákon a problémy, které vyvstaly. Dobrájsou také dílčí shrnutí za kapitolami. 

Práce plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Navrhuji hodnotit práci známkou 
výborně - velmi dobře s ohledem na průběh obhajoby. M ~ Ú 
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