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Práce je napsána s vhledem, struktura práce je vyvážená, úprava i jazyk jsou na dobré 
úrovni. Za cennou část práce považuji pilotní ověření funkčnosti vytvářených 
informačních letáku i faktu, že psychosociální pracovníci jsou osoby, které jsou pro 
obyvatele seriózním poskytovatelem nového typu pomoci. 
Místy však není zcela jasné, kde končí vlastní myšlenka autorky, začíná citace a naopak 
(např. str. 29). Autorka taktéž v textu pracuje se "Standardy psychosociální pomoci", o 
kterých uvádí, že: ... jsou v současné době ve fázi rozpracovanosti. Tyto však nenacházím 
v seznamu literatury jako citovaný, i když dosud nedokončený a nepublikovaný materiál. 
Sama práce by jistě byla na výstupu bohatší, pokud by autorka opřela teoretickou část i 
o zahraniční zdroje informací, které zcela postrádám. 
I přes uvedené výtky, musím konstatovat, že předkládaná diplomová práce jak ve své 
teoretické, tak i empirické části splňuje stanovené cíle formulované v úvodu, je napsána 
zasvěceně a srozumitelně a prokazuje autorčin přehled i zájem o zpracovanou 
problematiku. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnotit práci klasifikačním stupněm velmi 
dobře. 
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