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Jiné připomínky:
Práci považuji za zdařilou, pečlivě a přehledně mapující vybranou problematiku. Celkově
mohu tedy konstatovat, že diplomová práce splnila svůj vytčený cíl, přináší řadu cenných
informací a prokazuje autorčin přehled i zájem o zpracovanou problematiku. V předložené
práci neshledávám zásadní věcné chyby, které by bylo třeba v rámci obhajoby odstranit.
Otázky k obhajobě:
Které z prezentovaných výstupů lze obecně aplikovat i v jiných typech organizací působících
v oblastech sociálních služeb
Datum: 21.5. 2008
Podpis:Doc. PhDr. Dalibor Holda, CSc.
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