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Aktuálnost tématu 
Téma integrace sociálně vyloučených osob je v závěrečných pracích studentů  našeho oboru 
poměrně časté, Irena Bláhová je obohatila o případovou studii  azylového domu v Děčíně, kde 
si na základě výzkumu ověřovala své teoretické poznatky. To je v přístupu k tématu 
obohacením. 
 
Cíle práce a jejich naplnění 
Cílem práce je podle autorky „analyzovat příčiny selhání integrace některých uživatelů 
pobytových sociálních služeb“…. a zjistit důsledky pro uživatele i poskytovatele. Dále pak 
formulovat návrhy pro zefektivnění této sociální služby. Cíle práce byly naplněny na solidní 
úrovni. 
Metodologie  
Hlavní metodou práce ( kromě studia dokumentů a relevantních dat) jsou polostandardizované 
rozhovory s uživateli služeb azylového domu v Děčíně, jejichž výsledky pak autorka 
konfrontuje s poznatky poskytovatelů služeb v tomto zařízení. Zvolené metody jsou 
k naplnění cílů práce vhodné. 
 
Obsah  práce 
Práce je členěna do sedmi kapitol, ve kterých se autorka věnuje postupně formulaci problému 
(graficky vyjádřené stromem problémů), teoretickým východiskům práce (která jsou pro 
problém relevantní, ale jejich zpracování a provázání s vlastní prací by mohlo být kvalitnější) 
a dále právnímu  rámci a souvisejícím předpisům (zejména akčním plánům sociálního 
začleňování, což je vlastně jediná zmínka o evropském rozměru problému integrace 
znevýhodněných skupin). Tato část práce je spíše deskriptivní, spíše seznamuje s fakty, než 
analyzuje poznatky. 
Těžištěm práce je pak vlastně případová studie azylového domu pro muže a matky s dětmi 
v Děčíně (kapitola 5 a 6). Autorka v tomto zařízení pracovala a měla tak možnost se s jeho 
problematikou dobře seznámit. Poznatky shrnuje autorka v závěru práce, kde jsou i určité 
návrhy a doporučení k lepší integraci cílové skupiny.   
Formální úprava práce 
Práce je po formální stránce na solidní úrovni, odkazy na literaturu a citace jsou vyznačeny 
v textu, seznam literatury a dalších zdrojů informací je součástí práce. Příloha obsahuje 
anonymizované  kasuistiky jednotlivých respondentů z výzkumu a vhodně doplňuje výsledky 
rozhovorů. 
Celkové hodnocení práce: 
Přes uvedené připomínky splňuje diplomová práce Ireny Bláhové požadavky kladené na tento 
typ odborného textu, doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
 
 
V Praze, 14.6.2010       Bohumila Čabanová 
                         vedoucí práce 
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