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Diplomová práce I. Bláhové se zabývá popisem a analýzou fungování jednoho typu sociální 
služby, a to fungováním azylových domů, které zkoumá na příkladu města Děčín. Vzhledem 
k neustále probíhající diskuzi nad efektivitou a hodnocením v oblasti sociálních služeb se 
jedná o téma velmi aktuální. 
 
Jako hlavní cíl své diplomové práce autorka uvádí analýzu příčin selhání integrace u 
některých uživatelů dané sociální služby a pak formulování doporučení na zefektivnění 
sociálních služeb. 
 
Hlavními metodami práce jsou v případě této diplomové práce studium literatury vztahující se 
k tématu a kvalitativní rozhovory. Samotný průběh výzkumu je pak popsán v kapitole č. 6. 
Domnívám se, že lepší označení pro aplikovanou metodu sběru dat by bylo případová studie.  
 
Hlavním nedostatkem uvedené diplomové práce je její přílišná popisnost, a to zejména v části, 
která by měla nabídnout nejvíce analytických zjištění, tj. vlastní výzkum. Autorka zůstává na 
povrchu a není schopna poukázat na obecnější příčiny sledovaného jevu. Z toho důvodu se 
uchyluje k přílišným citacím osob ubytovaných v azylovém domě. Na str. 82 tvrdí, že 
z důvodu malého počtu osob nelze formulovat obecné závěry, s čímž lze samozřejmě 
souhlasit, ale zjištěné poznatky lze podložit nebo konfrontovat s řadou dalších výzkumných 
zdrojů (články, výzkumy na téma sociální integrace, atd.)  
 
V práci se poměrně často vyskytuje i argumentační nekonzistence. Např. na str. 52 cituje 
MPSV a na začátku věty říká, že lidí bez práce (v Děčíně) je méně, a na konci věty, že „na 
jedno volné pracovní místo připadalo … uchazečů, což je nejvíce v celé České republice.“ 
Občas se v práci objevují formulační nedostatky, např. věta na str. 47 „Stejně tak se po pádu 
komunismu začalo hovořit o otázkách lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci …“ nebo na 
str. 50 „Nejzákladnějšími cíli jsou motivace uživatele …“ 
 
Celou prací se vine autorčino přesvědčení, že všem lidem může být pomoženo, pokud 
zefektivníme nabízené sociální služby i když v závěru upozorňuje, že velmi důležitým 
elementem je samotná motivace osob. Tady bych upozornila na to, že azyl byl nabídnut i 
lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace z toho důvodu, že úmyslně neplatili nájemné. 
Jakým způsobem by měla být nabízena pomoc těmto lidem? Co s lidmi, kteří se nechtějí 
zařadit do hlavního proudu společnosti a žít takovým způsobem jako většina a nabízenou 
pomoc pouze, dovolím si poněkud tvrdší výraz, „zneužívají“? 
 
 



Celkové hodnocení 
Uvedenou diplomovou práci navrhuji přijmout k obhajobě a navrhuji hodnocení „dobře“.        
 
V Praze, 15.6.2010      
 

Mgr. Miriam Kotrusová, PhD. 
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