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Téma bakalářské práce a jeho vymezení 

V současné době probíhá již 2. rokem proces zavádění standardů kvality do sociálních služeb podle 
zákona Č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. Poskytovatelé, kteří 
nenastartovali tento proces s předstihem - tedy již s uveřejněním tzv. národních standardů v roce 
2002, mají nyní značné problémy s jejich napňováním hlavně ve vztahu k inspekcím kvality jako nástroji 
jejich kontroly. Existuje mnoho cest, jak stadnardy zavádět - od využití profesionální podpory, přes 
"laické" snahy až po otevřený odpor k jejich aplikaci. Proto považuji zvolené téma bakalářské práce za 
zajímavé a přínosné. Vzhledem k tomu, že je Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách při 
Národním vzdělávacím fondu jedním ze vzdělavatelů v oblasti standardů kvality, je pro jeho pracovníky 
tato práce využitelná jako zdroj informací a konkrétních poznatků pro další práci v organizacích. 

Bakalářská práce má 3 hlavní části vzheldem ke zkoumané problematice: teoretickou, metodickou a 
praktickou. 
Teoretická část: 
V této části vypracovala autorka velmi výstižný exkurz do problematiky standardů kvality v České 
republice z hlediska pojmosloví, historie reformy sociálních služeb, procesu tvorby standardů do 
okamžiku přijetí zákona o sociálních službách, o jeho principech a cílech. 
Oceňuji schopnost autorky zabývat se pouze podstatnými a zásadními momenty celého procesu, 
schopnost výborně vlastními slovy formulovat a nepřejímat automaticky formulace z používané 
literatury. 

Metodická část ve smyslu používaných metod při zavádění standardů kvality: 
V této části se autorka věnuje metodickému přístupu jednoho ze vzdělavatelů v zavádění standardů 
kvality - Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách při Národním vzdělávacím fondu o.p.s. 
Jejím původním záměrem bylo srovnat postupy více vzdělavatelů. Bohužel se však setkala s 
neochotou dalších oslovených vzdělávacích organizací poskytnoud dostatek relevantních informací o 
používaných postupech a vzdělávacích metodách. Přesto považuji i takto zpracovanou kapitolu za 
přínosnou, protože dává možnost nahlédnout do jedné z cest, které se v praxi ukázaly být účinné a 
prospěšné. Jako člen týmu CEKAS-NVF mohu říci, že autorka plně pochopila a vystihla podstatu 
našeho přístupu a mohla tak získat další východiska pro zpracování závěrečné kapitoly. 

Praktická část: 
Autorka zpracovala analýzu procesu zavádění standardů kvality u vybraných 4 poskytovatelů 
sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Základ tvořil materiál získaný z výpovědí 
představitelů těchto poskytovatelů, který autorka podrobila obsahové analýze a okomentovala na 
základě srovnání s přístupem Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách. 

2. Způsob zpracování a použité metody 
V práci autorka použila metodu kompilace dostupné literatury pro první tři kapitoly, které tvoří 

teoretickou část. 
Ve čtvrté, stěžejní kapitole použila obsahovou analýzu výpovědí zástupců vybraných poskytovatelů 
sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním 
Vlastním přínosem je také srovnání procesu zavádění standardů kvality prostřednictvím 
profesionálního vzdělavatele a prostřednictvím "vlastních sil" samotných vybraných poskytovatelů. 
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Práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

3. Cíl práce 
Cílem práce bylo seznámit se s vývojem a principy standardů kvality na našem území a s přístupem 
jednoho z profesionálních vzdělavatelů podporujících zavádění standardů kvality sociálních služeb 
mezi poskytovateli. 
Dalším cílem bylo tento přístup porovnat s přístupy vybraných poskytovatelů, kteří proces zavádění 
standardů kvality v rámci poskytovaných služeb zajišťují vlastními silami bez systematické profesionální 
podpory. Cíle bylo dosaženo. 

4. Použitá literatura 
Autorka použila veškerou dostupnou relevantní a pro práci potřebnou literaturu. 

5. Kritické připomínky 
K práci nemám zásadnější kritické připomínky. 

6. Celkové zhodnocení 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Autorka výborně zvládla práci v části teoretické, která je psaná hezkou češtinou a projevuje schopnost 
velmi dobře formulovat, takže nebudí dojem pouhého opisování a skládání různých podkladů. Oceňuji 
stručná a výstižná shrnutí na závěr kapitol. 
Také praktická část byla zvládnuta s přehledem a se znalostí používaných metod. Některé části a 
informace z práce budou využity v praxi při realizaci vzdělávacích projektů Národního vzdělávacího 
fondu - Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách. 
Studentka navíc pracovala velmi samostatně. 
S ohledem na výše uvedené navrhuji hodnotit práci známkou výborně. 

Praha, 28. 8. 2008 
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