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Terénní sociální služby a jejich podpora ze strany státu 
 
 
 
 Autorka se ve své práci nezaměřila na všechny příjemce terénních služeb, ale 
soustředila se na terénní služby poskytované seniorům v souvislosti s přijetím zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách.  Ke svému zjišťování si zvolila městskou část Prahu 2. 
 Struktura práce je velmi dobře rozvržena, autorka vnímá problémy a změny, které 
vznikly nejen v důsledku vývoje reformy systému sociální ochrany obyvatelstva, ale i 
v důsledku převedení některých působností v této oblasti na územní samosprávné celky. 
 Samotná teoretická část obsahuje velmi podrobný a vyčerpávající rozbor problematiky 
v plné šíři včetně vymezení pojmů i úlohy jednotlivých subjektů. V empirické části obzvlášť 
hodnotím demografickou analýzu, která jednoznačně podporuje nutnost řešit téma stárnoucí 
populace a jejich potřeb. Samotné šetření bylo pečlivě připravené a interpretace zjištěných 
faktů je zodpovědná. Autorka striktně odděluje zjištěná fakta od svého hodnocení či úvah, 
pokud je nemá dostatečně podložené, nicméně se domnívá, že pro dokreslení situace je nutné 
je uvést. 
 Hodnotu práce zvyšuje i fakt, že autorka skutečně vidí zkoumanou problematiku 
komplexně a propojuje veškeré oblasti tématu do souvislostí. To ovšem ve svém důsledku 
zase vede k většímu rozsahu práce, možná bych zvážila při dalším publikování určité 
zestručnění. 
 Práce je psána hezkou češtinou, kultivovaně, jen bych ráda upozornila, že při jazykové 
korektuře nebyla odstraněna řada překlepů a některé chyby v interpunkci.  
 
 K diskusi v rámci obhajoby bych navrhla téma poukázek na služby a kontroly 
využívání příspěvku a také bych se ráda dozvěděla, jak byla míněna věta: „Nestátní neziskové 
organizace začaly v České republice provozovat svoji činnost po roce 1989…“(str. 28). 
 
 
 Uvedené připomínky jsou jen dílčí, práce je zajímavá, potřebná a dobře zpracovaná. 
Obzvlášť si cením  toho, že diplomantka zvolila velmi dobře i rozsah šetření, který byla sama 
schopná v rámci diplomové práce vyřešit. Práci hodnotím jako kvalitní, doporučuji ji 
k obhajobě s hodnocením výborně až chvalitebně podle výsledků obhajoby. 
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